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دوئل اصفهانی در فوالدشهر
هم سپاهان برد می خواهد هم ذوب آهن؛

سد کوچری شبکه آبیاری گلپایگان را 
تخریب کرده است 6

چهارمحال و بختیاری در نهمین سال 7
خشکسالی قرار دارد

برگزاری جشن خودکفایی ۳ هزارخانوار 
تحت پوشش کمیته امداد اصفهان

8

اتمام خط یک قطار شهری تا پایان 
امسال

11

معاون قائم مقام شــهردار اصفهان در امور سرمایه گذاری و مشارکت ها 
اظهارکرد: شهرک سالمت یکی از بزرگ ترین پروژه هایی به شمار می رود 
که با مشارکت شــهرداری و بخش خصوصی در حال ساخت بوده و فاز نخست 
آن در آستانه افتتاح است.وی افزود: احداث این شهرک با توجه به طرح و ایده 

منحصر به فرد، افتخاری برای شهروندان است و...

ادامه در صفحه 11

معاون قائم مقام شهردار اصفهان:

شهرک سالمت یکی از طرح های 
منحصر به فرد اصفهان است

رییس بنیاد نخبگان استان اصفهان:

صفحه8
بنیاد نخبگان اصفهان عضو ندارد

هشت دشت استان اصفهان به دلیل تامین آب شرب شهرها 10
از منابع آب زیرزمینــی در اولویت اقدامات طــرح احیا قرار 

می گیرند.
چهارمین جلســه کارگروه طرح احیا وتعادل بخشی منابع 
آب زیرزمینی استان اصفهان درسال ۹۶ باحضور مدیرعامل، 
معاون حفاظت و بهره برداری، جمعی از مدیران و کارشناسان 
فعال در طرح، در محل شرکت آب منطقه ای اصفهان برگزار 
شد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان در این نشست با 
بیان و تایید نظرات مهندس میدانی قائم مقام وزیر نیرو، عنوان 
کرد طرح احیا همانطور که در دولت یازدهم از اهمیت ویژه ای 
برخوردار بود در دولت دوازدهم نیز اولویت وزارت نیرو خواهد 
بود و ما برای پیشبرد این طرح ابتدا باید خود به این باور رسیده 
باشیم و آن را به عموم منتقل کنیم تا بتوانیم نتایج مورد انتظار 

را به دست آوریم.
مسعود میرمحمدصادقی بیان داشت: شرکت آب منطقه ای 
اصفهان از نظر انجام تکالیف و خدمات در مقایســه با دیگر 
شرکت های آب منطقه ای جزو پیچیده ترین شرکت هاست. 
مجموعه شرایط رودخانه زاینده رود و دیگر آب های سطحی، 
آب های زیرزمینی، وسعت استان، کثرت خطوط و کانال های 
انتقال و ارتباط هیدرولوژیکی آب سطحی و زیرزمینی اکثر 
دشت های مرزی استان با اســتان های همجوار از دالیل این 
پیچیدگی هستند. وی درخصوص بســتن چاه ها خواستار 
تعیین الگو و ارائه تحلیل های الزم شد و ضمن تاکید بر ادامه 
روند مســدود کردن چاه های غیرمجاز عنــوان کرد که باید 
چاه های با عمق بیشتر و دبی باالتر در اولویت قرار گیرند واز 
تحلیل ها در روند کار استفاده شــود.در ادامه این جلسه آمار 
چاه های پر و مسدود شده تا امروز ۲۳۵ حلقه با ۵ میلیون متر 
مکعب صرفه جویی اعالم شد که در بین امور آب شهرستان ها، 

شهرضا و دهاقان بهترین عملکرد را داشتند.

مراسم تکریم و معارفه فرمانده نیروی انتظامی استان با حضور مسئوالن کشوری و استانی برگزارشد؛

تصمیم حساس برای اصفهان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان اعالم کرد:

 هشت دشت استان اصفهان
 در اولویت طرح احیا

خبرآخر

8

چندساعتی با خانواده شهید سرجدا؛

دیر شناختیمش ...
9
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رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با اردوغان دیدار کرد
سرلشکر محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان با رجب طیب اردوغان 
رییس جمهور ترکیه دیدار کرد. روابط دوجانبه دفاعی، تحوالت منطقه و موضوع مبارزه با 
تروریسم و... مهم ترین محورهای سفر سرلشکر باقری با مقامات ترکیه را تشکیل می دهد. 

يادداشت

بین الملل

آمریکا به فکر مسائل خودش 
باشد 

 پکن به گزارش آمریکا درباره عــدم آزادی دین در چین 
واکنش نشــان داد و گفت: آمریکا خودش کامل نیست. 
به نوشــته خبرگزاری رویتــرز، رکس تیلرســون، وزیر 
خارجه آمریکا گفته بود چین هزاران نفر را به دلیل عقاید 
مذهبی شان دســتگیر می کند.سخنگوی وزارت خارجه 
چین در واکنش به این اظهارات تیلرسون گفت: آمریکا 
 باید به جای اتهامات بی اساس به فکر مسائل خودش باشد. 
هوآ چونینگ گفت: پکن کامال به آزادی مذهبی و اعتقادی 

در این کشور احترام می گذارد. 

نشانه هایی از حل وفصل تنش ها 
در شبه جزیره کره!

خبرگزاری رویترز در تیتر یک خود نوشت: روز سه  شنبه پس 
از آن که کره شمالی اعالم کرد قصد خود برای پرتاب موشک 
به سمت جزیره گوآم، متعلق به آمریکا، را به تعویق انداخته 
است، وزیر خارجه آمریکا نیز گفت که واشنگتن همچنان 
آماده گفت وگو با کره شمالی است.در پی افزایش تنش ها 
بین آمریکا و کره شمالی، رهبر کره شمالی از قصد خود برای 
پرتاب موشک به سمت گوآم خبر داده بود، اما آژانس خبری 
کره شمالی روز سه شنبه اظهارت رهبر آن کشور، کیم جونگ 
اون، را منتشر کرد که می گفت پرتاب موشک به سوی گوآم 
را به تاخیر خواهد انداخت. البته باید منتظر ماند و دید که آیا 
این عقب نشینی هر دو طرف از مواضع جنگ طلبانه نشانه 

ایی برای پایان تنش ها خواهد بود یا خیر.

پس لرزه های »شارلوتسویل« 
همچنان ادامه دارد

به دنبــال حــوادث اخیــر »شارلوتســویل« و انفعال 
رییس جمهــور آمریکا در قبال رفتارهای نژادپرســتان، 
رییس فدراسیون کار آمریکا و کنگره سازمان های صنعتی 

)AFL-CIO( از هیئت مشاوران کاخ سفید استعفا کرد.
ترومکا با صدور بیانیه ای اعالم کرد که دیگر قصد ندارد در 
شورای تولید کاخ سفید برای رییس جمهوری فعالیت کند 
که در مقابل تعصب و تروریسم داخلی تاب می آورد. اوایل 
روز سه شنبه، »دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریکا در یک 
کنفرانس خبری هر دو طرف طرفداران برتری نژاد سفید 
پوست و معترضان به نژادپرســتی را برای درگیری های 
خشــونت باری که اوایل هفته جاری به دنبال تظاهرات 
نژادپرستان آمریکا در »شارلوتسویل« ایالت ویرجینیا به 

راه افتاد، مقصر شناخت.

طنز تصويریيادداشتيادداشت

کافه سیاست

نوار آلودگی صوتی فرضی مجلس!
نوار قلب نیست!

میزان آلودگی صوتی فرضی مجلسه
اون قله هم مال زمانیه که کواکبیان میره پشت تریبون.

سیاست خارجه

سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان اینکه ایران هیچ گونه 
نشانه  واضحی از رغبت عربستان برای بهبود روابط دریافت 
نکرده است، گفت: ایران از هرگونه میانجی گری استقبال 

می کند.
بهرام قاسمی در گفت وگو با شــبکه الجزیره گفت: ایران 
از هرگونه میانجی گری میان کشورهای منطقه از جمله 
عربستان استقبال می کند.وی افزود: اعالم میانجی گری 
وزیر کشور عراق میان ریاض و تهران امری مثبت است به 
شرطی که این میانجی گری بتواند امنیت و ثبات منطقه 
را محقق کند.سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با اشاره 
به اینکه ایران هیچ گونه نشانه  واضحی از رغبت عربستان 
برای بهبود روابط دریافت نکرده اســت، گفت: امیدواریم 
که عربستان جنگ یمن را متوقف کند. قاسم االعرجی، 
وزیر کشور عراق روز یکشنبه در دیدار با عبدالرضا رحمانی 
فضلی، وزیر کشور ایران اعالم کرد که محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربستان از وی درخواســت میانجی گری میان 
تهران و ریاض را کرده است. با این وجود روز گذشته شبکه 
تلویزیونی المیادین در قالب خبری فــوری گزارش داد: 
یک مقام مسئول عربستان سعودی تاکید کرد این کشور 

خواستار هیچ نوع میانجی گری با ایران نشده است.

محمدجوادجمالــی نوبندگانی، عضو هیئت رییســه 
 کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس در 
گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفت: ایران 
همواره خواهان روابط ســازنده با تاجیکستان بوده و در 
این راســتا ضمن انجام پروژه های عمرانی فعالیت های 

امدادرسانی انجام گرفته است.
وی در ادامه افزود: جمهوری اسالمی به عنوان نخستین 
کشوری که جمهوری تاجیکستان را به رسمیت شناخت 
در جریان جنگ هــای داخلی این کشــور زمینه های 
مذاکرات و آتش بس را فراهم کرد.آقای امامعلی رحمان 
گویا فراموش کرده است که ســعودی ها دنبال سرایت 
جنگ افغانستان به تاجیکستان بودند و این تهران بود که 
پایان بخش جنگ بود.وی بیان داشت:  به نظر می رسد 
اگرچه سعودی ها نقش اساسی در بحران پیش آمده ایفا 
کرده اند،اما مسئله اینجاست که دوشنبه با بهانه گیری 
تالش می کند از پرداخت بدهی های تاجیکستان طفره 
برود. جمالی نوبندگانی گفت: تاجیک ها مدعی شده اند 
که دولت احمدی نژاد بدهی های این کشور به ایران را 
بخشیده ، اما هیچ رییس جمهوری حق انجام این کار را 

نداشته است و این موضوع قویا رد می شود.

سخنگوی وزارت خارجه:

نشانه  ای از رغبت عربستان برای 
بهبود روابط دریافت نکرده ایم

جمالی نوبندگانی:

بهانه گیری تاجیکستان، برای فرار 
از بدهی هایش به ایران است

سخنگوی سازمان ملل: 

برای حفظ برجام هرکاری الزم 
باشد انجام می دهیم

در ديدار مقامات وزارت خارجه مطرح شد؛

اردوغان به زودی عازم تهران 
می شود

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت: هرکاری الزم باشد 
برای حفظ برنامه جامع اقدام مشترک انجام می دهیم.

استفان دوجاریک، در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی 
درباره اظهارات حسن روحانی، رییس جمهوری ایران در 
پارلمان کشورش مبنی بر اینکه اگر آمریکا به تحریم های 
خود ادامه دهد، ایران می تواند ظرف چند ســاعت توافق 
هسته ای را کنار بگذارد، گفت: مســئوالن سازمان ملل 
در ماه های اخیر شــاهد اظهارات زیــادی در رابطه با این 
توافق بین المللی بوده اند. از نظر دبیــرکل، برنامه جامع 
اقدام مشترک)برجام( یکی از برجسته ترین دستاوردهای 
دیپلماتیک در تالش جمعی مان برای دستیابی به صلح و 
امنیت جهان محسوب می شود.رییس جمهوری ایران روز 
سه شنبه در نشست معرفی اعضای کابینه دولت دوازدهم به 
عهدشکنی های دولت آمریکا در رابطه با برجام اشاره کرد و 
گفت: دولتمردان جدید آمریکا باید بدانند که تجربه شکست 
خورده تحریم و تحمیل، دولت های گذشته شان را به پای 
میز مذاکره کشاند و اگر مایل باشند به آن تجربه بازگردند، 
یقینا در مدت زمان کوتاهی ) نه در مقیاس هفته و ماه، بلکه 
در مقیاس ساعت و روز ( به شرایطی بسیار پیشرفته تر از 

زمان شروع مذاکرات بازخواهیم گشت.

به گزارش مهر؛روز گذشته ابراهیم رحیم پور، معاون آسیا 
و اقیانوسیه وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در 
دیدار با امیت یالچین، قائم مقام وزارت امور خارجه ترکیه 
گفت: خوشــبختانه ایران و ترکیه مواضع و دیدگاه های 
مشــترکی در مورد موضوعات منطقــه خصوصا حفظ  
یکپارچگی، تمامیت ارضی و همچنین تقویت همبستگی 
ملی میان اقوام و گروه های سیاسی، در کشورهای سوریه 

و عراق دارند.
معاون وزیر خارجه ایــران ابراز امیــدواری کرد که در 
چارچوب سفر  آتی ریاســت جمهور ترکیه که به زودی 
انجام خواهد گرفت، با تخصیص  امکانات و تســهیالت 
مناسب گام های موثری برای  تحقق هدف گذاری های 
انجام شده از سوی رؤسای جمهور دو کشور  در چارچوب 
تصمیمات کمیسیون مشترک اقتصادی و شورای عالی 
راهبردی دو کشور اتخاذ شود.امیت یالچین، قائم مقام 
وزارت خارجه جمهوری ترکیه در این دیدار گفت: روابط 
ایران و ترکیه در مسیر خوبی قرار دارد و افزایش تماس، 
گفت وگو و تعامالت مقامات مسئول سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی و دیگر بخش ها کمک موثری به توسعه مبادالت  

میان دو کشور خواهد کرد.

العالم: »عبدا... العذبه« نویسنده قطری، خواستار بازگشت سفیر قطر به 
ایران شد و گفت: »عربســتان به صورت انفرادی به سمت آغوش ایران 
می شتابد و برای کسب رضایت تهران تالش می کند.« سردبیر روزنامه 
»العرب« قطر در گفت وگو با شبکه الجزیره تاکید کرد: »تمام ناظران 
منطقه تاکید می کنند که طرح تهران پیروز شده و عربستان شکست 
خورده است. عربستان وادار شــده که رضایت ایران را جلب کند«.وی 
افزود: »به گمان من این تفاهم )تفاهم عربســتان و ایران( نباید به دور 
از کشورهای حاشــیه خلیج فارس صورت گیرد. به ویژه که قطر مانند 
دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس روابط دیپلماتیک خود را از سطح 
ســفیر کاهش داد.ما امیدوار بودیم که مانند ســابق ابتکاری از سوی 
کشورهای حاشیه خلیج فارس برای گفت وگو با تهران مطرح شود. اما 
گویا عربستان به صورت انفرادی و جداگانه و به دور از دیگر کشورهای 
حاشیه خلیج فارس فعالیت می کند و امیدواریم که این نزدیکی به نفع 

منطقه باشد.«

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با بیان اینکه دولت ترامپ به مقابله با ایران 
متعهد است، مدعی شد که واشنگتن به برجام تعهد داشته است.»نوئرت« در 
نشستی خبری در مورد طرح مجلس شورای اسالمی برای افزایش بودجه 
برنامه موشکی و همچنین تهدید »حسن روحانی« رییس جمهور ایران به 
عادی سازی برنامه هسته ای در صورت ادامه اعمال تحریم از سوی آمریکا، 
گفت: »در مورد این تهدید و فرضی که رییس جمهور روحانی مطرح کرده، 
اظهار نظر نمی کنم. دولت ترامپ به مقابله با مجموعه تهدید های ناشی از 
ایران، نه فقط برای آن منطقه، بلکه برای جهان، از جمله برنامه موشک های 
بالستیک این کشور متعهد است.« نوئرت در مورد طرح مجلس برای افزایش 
بودجه برنامه موشکی، افزود: »من اطالعاتی در این رابطه ندارم و در موردش 
اظهار نظر نمی کنم، اما این مسئله مایه نگرانی ما خواهد بود.«وی افزود: 
»ما می دانیم که آنها در منطقه چه می کننــد، می دانیم که مثال در قبال 

کشتی های نیروی دریایی ما چه رفتاری دارند.«

سردبیر روزنامه »العرب« قطر:

ایران پیروز شده است 
سفیر قطر بازگردد

نخستین واکنش آمريکا به تهديد روحانی :

 متعهد به مقابله با ایران 
هستیم

در ادامــه روند بررســی صالحیت وزرای پیشــنهادی کابینه 
دوازدهم که از روز سه شنبه آغاز شده اســت، روز گذشته نیز 
بررسی وزرای پیشــنهادی حســن روحانی به ترتیب حروف 
الفبــای وزارتخانه ادامه  یافــت و وزیر پیشــنهادی اطالعات، 
 اولین وزیری بود که برنامه هایش در این نشست علنی بررسی  

شد.
وزرای پیشنهادی »امور اقتصادی و دارایی« و »امور خارجه« در 
نوبت صبح برنامه هایشان را اعالم کردند و نمایندگان مخالف و 

موافق به بیان دیدگاه های خود در مورد آنها پرداختند.
در ادامه،  قسمت هایی از مهم ترین نطق های وزرای پیشنهادی 

و نمایندگان مخالف و موافق آنها را خواهید خواند.
1- محمد جواد ظريف، وزير پیشنهادی امور خارجه:

ايران با خنــده و اخم ديگران خوشــحال و مضطرب 
نمی شود

 خدا را شکر می کنم که بار دیگر فرصت خدمت به ملت ایران 
را به من عطا کرده است.

  ایران امنیت را از درون کشــور و مردم خود می گیرد، برای 
تامین امنیت خود به هیچ کشوری متکی نیست و با اخم و خنده 

دیگران خوشحال و مضطرب نمی شود.
 دست ایران در برابرعهدشکنی طرف مقابل باز است و حتی در 

برجام نیز دیده شده است.
 برجام حاصل اعتماد به آمریکا نیست و جمله به جمله برجام 
نشان دهنده بی اعتمادی به سیاست های ایاالت متحده آمریکا از 

مذاکرات تا واپسین روز مذاکرات بوده است.

»ساعی« در موافقت با وزير پیشنهادی امور خارجه: 
 سکاندار دستگاه دیپلماسی ایران باید باالترین رای را توسط 
مجلس کسب کند که این رای می تواند در مذاکرات منطقه ای و 
جهانی اثر گذار بوده و موجب اقتدار جمهوری اسالمی ایران شود.

 عملکرد ظریف را در هدایت دستگاه دیپلماسی مثبت و موفق 
ارزیابی می کنیم.

»پورابراهیمی« در مخالفت با وزير پیشــنهادی امور 
خارجه:

 ادبیات اقتصادی وزارت امورخارجه باید تغییر کند.
  سفارتخانه های ما در حوزه اقتصادی باید با تغییر ساختاری 
مواجه می شدند، اما در ساختار جدید نیز اشاره ای به آن نشده 

است.
 برنامه های آقای ظریف برنامه های خوبی اســت، اما نیاز به 

تکمیل دارد.
2- وزير پیشنهادی اقتصاد:

بايد »رقابت مثبت« را گسترش دهیم 
 نتیجه تمامی سیاست هایم در شغل آبرومندانه برای مردم باید 

خودش را نشان دهد.
 باید »رقابت مثبت« را گســترش دهیم تا اقتصاد سالمی و 

مردمی داشته باشیم.
 دستاوردهای دانش اقتصاد نشان داده که محیط کسب و کار 
بر واگذاری بنگاه های اقتصادی اولویت دارد و »نظام مالیاتی« 

باید اصالح شود.
»خدری« در موافقت با وزير پیشنهادی اقتصاد:

 کرباسیان اگر گوشــه ای از تجارب ارزنده خود را در وزارت 
اقتصاد به کار بگیرد قطعا موفق شده و تحول ایجاد خواهد کرد.

 ایشان با اصالحات 4 سال گذشته در ساختار گمرک، تحول 
جدی در گمرک به وجود آوردند.

»ملکی« در مخالفت با وزير پیشنهادی اقتصاد: 
 با شــعار و نظریه پردازی در برنامه پیشــنهادی به مجلس 

نمی توان به اهداف اقتصادی رسید.
 هیچ اشــاره ای به عملکرد چهار ساله گمرکات نشده است و 
نمایندگان نمی دانند که قاچاق کاالهای غیرضروری از مبادی 
رسمی به چه علت هنوز متوقف نشده و گمرک باید گزارش دهد 

که چرا نتوانسته جلوی آن را بگیرد.
3- علوی وزير پیشنهادی اطالعات: 

راهبرد وزارت اطالعات تدوين شد
 در مدت 4 ســالی که بر وزارت اطالعات گذشــت اهتمام با 
حفظ استقالل وزارت، عدم وابستگی جناحی و کار حرفه ای و 

کارشناسی بر محورهای راهبردی بود.
 در این مــدت راهبــرد وزارت اطالعات با همــت کارکنان 
خوش فکر این وزارتخانه تدوین شده و نسخه ای از آن به محضر 
رهبر معظم انقالب تقدیم شد تا حرکت وزارت اطالعات بر پایه 

ریل گذاری خردمندانه و عاقالنه باشد.
 اهتمام وزارت اطالعات در 4 ســال آینده این اســت که کار 
اطالعاتی بر پایه احکام شرعی و رعایت حالل و حرام الهی و بر 

مبنای قوانین جمهوری اسالمی ایران باشد.
»بروجــردی« در موافقت با وزير پیشــنهادی وزارت 

اطالعات:
 اشراف اطالعاتی در همه امور داخلی و خارجی از ویژگی وزیر 

اطالعات است. 
 بســیاری از مــوارد را 
نمی توان مطرح کرد. وزارت 
اطالعات در عرصه نفوذ بسیار 

موفق عمل کرده است. 
»مطهری« مخالف وزير 

پیشنهادی اطالعات: 
 مخالفــت مــن بــا وزیر 
پیشنهادی اطالعات جناب 
آقای علوی، بیشــتر ناشی از 
یک نقص ساختاری در حوزه 

اطالعات کشور است.
 باید وزیری را انتخاب کنیم 
که به سایر نهادها و سازمان ها 
اجازه دخالــت در حیطه کار 

وزارت اطالعات را ندهد.
 اطالعــات همــه نهادها 
از جمله قوه قضائیه، ســپاه 

پاســداران، ارتش و نیــروی انتظامی، غیــر از بخش حفاظت 
اطالعات خودشان باید در وزارت اطالعات متمرکز باشد.

تکلیف ما نمایندگان مجلس با وزارت اطالعات باید روشــن 
باشد و وزیر باید حیطه کاری خود را مشخص کند.

مسئول روابط عمومی سپاه:

 انتشار خبر شروع انتقام سپاه
 از سوی المیادین را تایید نمی کنیم

به گزارش فارس؛ شبکه تلویزیونی المیادین با انتشار بیانیه ای اعالم 
کرد که نیروهای سپاه پاسداران ایران در عملیات مستقیم میدانی 
علیه عناصر داعش عملیات گرفتن انتقام خون شــهید محســن 

حججی را آغاز کردند.
در این بیانیه مطرح شد: سپاه پاسداران عملیات خود را برای نابودی 
کامل داعش در سوریه آغاز کرد. شبکه المیادین تصاویر اختصاصی 
از عملیات نیروهای سپاه پاسداران در منطقه »حمیمه« سوریه را 
نیز پخش کرده است. در واکنش به این خبر، مسئول روابط عمومی 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با رد خبر شبکه المیادین مبنی 
بر آغاز عملیات انتقام برای خون شهید حججی گفت: اتفاق ویژه ای 
که بتوان تحت عنوان عملیات انتقام جویانه برای اســتیفای خون 
این شهید از آن نام برد، به وقوع نپیوسته است، اما به زودی شاهد 
انجام این رخداد خواهیم بود.رمضان شریف در گفت وگو با جام جم 
آنالین افزود: چون شبکه المیادین به طور میدانی در منطقه حضور 
دارد چنین ادعایی کرده ولی با پیگیری که بنده با مسئوالن داشتم 
و از آنها ســوال کردم هم اکنون چنین عملیاتی در جریان نیست.

وی با اشاره به نام روستایی که در گزارش المیادین آمده )حمیمه( 
گفت: این منطقه هم سر راه مسیر دیرالزور قرار دارد و در حال حاضر 
امورات جاریه صورت می گیرد، اما اینکه چگونه و در چه فضایی اقدام 
ما علیه عناصر داعش صورت پذیرد، مستقل از گزازش اخیر المیادین 
است. این مقام ارشد سپاه ابراز امیدواری کرد: ان شاءا... به فضل الهی 
طبق گفته فرماندهان سپاه پاسداران و شخص سردار سلیمانی، به 
زودی شاهد عملیات انتقام این شهید محسن حججی خواهیم بود.

 آمریکا هشدار سفر به ایران را 
تجدید کرد

وزارت خارجه آمریکا با صدور اطالعیه ای هشــدار سفر به ایران را 
تجدید و به روزرسانی کرده است.

در این اطالعیه که در ســایت وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، 
به اتباع این کشــور به خصوص افرادی که تابعیت دوگانه ایرانی-

آمریکایی دارند، نســبت به احتمال بازداشت در ایران هشدار داده 
شده است. در بخشــی از این اطالعیه آمده است: »مقامات ایرانی 
اتباع ایاالت متحده را به خصــوص آنهایی که اصلیت ایرانی دارند، 
بازداشت کرده و آزار داده اند. شهروندان ایاالت متحده باید با دقت 
بسیار ریسک ها را بررسی کرده و تعویق سفر به ایران را مورد بررسی 
قرار دهند.« در این اطالعیه به اظهارات اخیر مقامات ایرانی مبنی 
بر امکان »پاسخ متقابل« به تحریم های جدید آمریکا اشاره و عنوان 
شده است: »وزارت خارجه گزارش هایی دریافت کرده مبنی بر اینکه 
ایران در پاسخ، از صدور روادید برای اتباع ایاالت متحده خودداری 
می کند.« هشدار سفر به ایران سال هاست که از سوی آمریکا صادر 

شده و هر از چند گاهی این هشدار به روز و تمدید می شود.

سفیر آمريکا در سازمان ملل: 

 ایران نباید با استفاده از برجام 
از جهان باج بگیرد

سفیر آمریکا در سازمان ملل در اظهاراتی خصمانه گفت که ایران 
نباید با استفاده از برجام از جامعه بین الملل باج خواهی کند.

به گزارش ایســنا به نقل از رویترز؛ نیکی هیلی،ســفیر آمریکا در 
سازمان ملل در ادامه ادعاهای خصمانه  خود علیه ایران مدعی شد: 
ایران باید مسئولیت برنامه موشکی،حمایت از تروریسم، بی احترامی 

به حقوق بشر و نقض قطعنامه های شورای امنیت را بپذیرد.
به گزارش ایسنا؛ حسن روحانی رییس جمهور ایران روز سه شنبه 
هشدار داده بود که در صورت صدور تحریم های جدید آمریکا، ایران 

می تواند ظرف چند ساعت از برجام خارج شود.
هیلی افزود: ایران نباید با اســتفاده از برجــام از جامعه بین الملل 
باج خواهی کنــد و همچنین نبایــد در رابطه با توافق هســته ای 

بزرگنمایی شود.

روحانی ۲۹ شهریور در سازمان ملل 
سخنرانی خواهد کرد

به گزارش آنا؛ بر اساس فهرست اولیه ســخنرانان مجمع عمومی 
امسال سازمان ملل، ایران بار دیگر در سطح رییس جمهور در این 

مراسم شرکت خواهد کرد.
بر اساس این برنامه، قرار است »حسن روحانی« رییس جمهور ایران 

روز ۲۰ سپتامبر )۲۹ شهریور( در مجمع عمومی سخنرانی کند.
طبق فهرست اعالم شــده، آقای روحانی سخنران سیزدهم نوبت 
صبح مجمع که بین ســاعت ۹ تا ۱۳ )به وقت نیویــورک( برگزار 
می شود، خواهد بود.مجمع عمومی سال ۲۰۱۷ سازمان ملل از ۱۹ 
تا ۲۵ سپتامبر )۲۸ شهریور تا ۳ مهر( برگزار می شود و نمایندگان 

اعضای سازمان ملل در آن سخنرانی می کنند.
فهرست اعالم شده اولیه است و احتمال تغییر در ساعت یا حتی روز 

سخنرانی وجود دارد.

دومین روز رای اعتماد؛

پاسخگویی سه وزیر به نمایندگان ملت

 سفارتخانه های ما 
در حوزه اقتصادی 

بايد با تغییر 
ساختاری مواجه 
می شدند، اما در 

ساختار جديد نیز 
اشاره ای به آن 

نشده است
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آغاز پروژه تعویض 67 کیلومتری خط 
لوله انتقال نفت خام مارون به اصفهان

با حضور مدیرعامل شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران پروژه 
تعویض 67 کیلومتر از خط لوله 30 اینچ انتقال نفت خام مارون به اصفهان 
در استان خوزستان توسط بخش خصوصی آغاز شد. مدیر عامل شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران طی بازدید از مراحل آغازین این پروژه 
گفت: پس از پیگیری هوشمند، بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها با توجه 
به میزان خوردگی، درصد و پراکندگی آن با نظر واحد مهندسی خوردگی 
و تعمیرات خط، همچنین مدیریت منطقه اصفهان اجرای این پروژه در 
دستور کار قرار گرفت.وی در خصوص ضرورت اجرای این پروژه اظهار 
کرد: برخی از خوردگی خطوط با تعمیرات جزئی و نصب نیم لوله برطرف 
می شود ولی برخی دیگر همانند 67 کیلومتر از خط لوله بین مراکز انتقال 
نفت شماره 1 تا 3 مارون الزم بود جهت حفظ شرایط انتقال ایمن و پایدار 
نسبت به تعویض آن اقدام شــود. وی ادامه داد: این پروژه به مدیریت 
مهندسی و طرح های شرکت ابالغ و پس از انجام مقدمات کار و برگزاری 
مناقصه و مشخص شدن پیمانکار به سرعت کارگاه تجهیز و مقدمات 
کار آغاز شده است.جعفری نســب مدت اجرای پروژه را 28 ماه اعالم و 
خاطرنشان کرد: بخش عمده ای از لوله های مورد نیاز از قبل آماده و جهت 
اجرای پوشش به کارخانه مربوطه ارسال شده و به زودی کارهای اجرایی 

جوشکاری در مسیر خط نیز انجام خواهد شد.

ویژه

نگاه

برداشت هزارو 200 تن کلزا از مزارع
 کارشناس مسئول پنبه ودانه های روغنی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان 
گفت: تابستان امسال هزارو 200 تن دانه روغنی کلزا از مزارع استان اصفهان برداشت 

شد. ازاین مقدار دانه روغنی حدود 500 تن روغن گیاهی استحصال می شود.

ضرورت تغییر روش ها، برای 
جذب سرمایه گذار خارجی

رییس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری، تامین مالی 
و توســعه روابط خارجی اتاق بازرگانــی اصفهان گفت: 
مهم ترین پیش نیاز جذب ســرمایه گذاری خارجی برای 
اســتان اصفهان تغییر در روش هــا و تصمیم گیری های 
مرتبط با ســرمایه گذاری اســت زیرا با روش های قبلی 
موفقیتی در این زمینه حاصل نمی شــود. قاســمعلی 
جباری تصریح کرد: فرش قرمز را نــه با کالم بلکه باید با 
عمل به سرمایه گذار خارجی نشان داد و زمینه حضورش 
را به صورت واقعی فراهم کرد. وی عضویت نداشــتن در 
سازمان تجارت جهانی، نبود ارتباط با شرکای تجاری در 
اتحادیه اروپا، همکاری نکردن بانک های معتبر بین المللی 
و نداشــتن سیســتم حمل ونقل تکمیلــی چالش های 
پیش روی جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران دانست 
و گفت: توجه به زیرســاخت های حمل ونقل، تســهیل 
مبادالت بانکــی  بین المللی و افزایــش تعامالت تجاری 
می تواند زمینه جذب سرمایه گذاران خارجی را به استان 

فراهم کند.  
وی به تجربه حضور اســتان اصفهان در نمایشگاه هشتم 
معرفی فرصت های ســرمایه گذاری کیش اشــاره کرد و 
افزود: بخش دولتی و خصوصی استان در این نمایشگاه با 
همکاری و همفکری توانستند رتبه برترین غرفه را به خود 

اختصاص دهند.
محمدجواد بگی رییس شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان در این نشست از آمادگی این شرکت برای معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری شهرک های صنعتی استان خبر 
داد و گفت: بیش از 70 شهرک، ناحیه و منطقه صنعتی در 
استان وجود دارد که می تواند فرصت هایی را برای جذب 

سرمایه گذار ایجاد کند.
محســن ایروانی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان در این نشست گفت: استان اصفهان 
برای توسعه اقتصادی در بخش های دارای مزیت به جذب 
ســرمایه گذاری داخلی و خارجی نیاز دارد و نمایشــگاه 
فرصت های ســرمایه گذاری کیش می توانــد به جذب 

سرمایه گذار کمک کند.

 مایکروفر خورشیدی
Solar Microwave 

بازار

LG SC-3246BCR ال جی

 12,400,000
ریال

 12,480,000
ریال

رییس هیئت داوران مسابقات ریخته گری کشور گفت: این مسابقات شرایط 
را برای حضور دانشجویان این رشته ها در صنعت کشور فراهم می کند؛ البته 
این مسابقه اصال در حد صنعت کشور نیست، اما می تواند آغازی برای کار 
باشد. محمد گل پرور اظهار داشت: تمام کسانی که برای مسابقه در اصفهان 
حضور یافته اند همانند فرزندان داوران هستند و تمام تالش خود را کردیم 

که تبعیضی بین دانشجویان و گروه ها درروند داوری ها شکل نگیرد.
وی تثبیت موقعیت رشته های ریخته گری و متدولوژی، در بین رشته های 
دانشگاهی را از اهداف این مسابقه عنوان کرد و گفت: این مسابقات شرایط را 
برای حضور دانشجویان این رشته ها در صنعت کشور فراهم می کند؛ البته 
این مسابقه اصال در حد صنعت کشور نیست اما می تواند آغازی برای کار 
باشد. ششمین دوره مسابقات ریخته گری کشور، به میزبانی دانشکده فنی 

و حرفه ای شهید مهاجر اصفهان آغاز کرد.

هدف از مسابقات ریخته گری 
آماده کردن دانشجویان 
برای ورود به صنعت است

رسول زرگرپور در جلسه بررسی ایمنی ساختمان ها و اماکن 
عمومی که به منظور هماهنگــی در اجرایی کردن مصوبات 
شورای عالی معماری و شهرسازی برگزار شد، اظهار داشت: 
پس از حادثه پالسکو، ایمن سازی ساختمان های بلند و ناایمن 
در استان با اهمیت و اولویت پیگیری می شود؛ چرا که مدیریت 

استان نمی خواهد این گونه اتفاقات در استان رخ دهد.
وی با اشاره به مصوبات شــورای عالی معماری و شهرسازی، 
بیان داشت: باید در مکاتبه ای با مرکز خواسته شود که برای 
سه بند این مصوبات شــامل ضوابط عام بلندمرتبه سازی، به 
منظور هدایت کمیســیون های ماده 5 و حصول اطمینان از 
جانمایی صحیح و حصول حداقل های ایمنی در ساختمان های 

بلند، ضوابط و چک لیست های الزم برای حصول اطمینان از 
ایمنی ســاختمان در طول دوره بهره برداری )مطابق مبحث 
22( و بازنگری و به روزرسانی آیین نامه 2800 و فصول مرتبط 
مقررات ملی ساختمان در باره ســاختمان های بلند مرتبه با 
تمرکز بر موضوع ایمنی، زمانبندی اجرایی در نظر گرفته و به 
استان ها ابالغ شود.استاندار اصفهان با بیان اینکه ایجاد ضوابط 
و مقررات برای اجرای ماده 22 بسیار مهم است، اظهار داشت: 
برنامه زمان بندی باید در سطح ملی و در شورای عالی معماری و 
شهرسازی به تصویب برسد.وی با بیان اینکه برای اجرایی کردن 
مبحث 22 باید دو گروه اصلی ساختمان های با اهمیت بسیار 
زیاد برای تعیین مسئول بهره برداری و اجرای ماده 22 مبنای 

کار قرار گیرد، افزود: تعیین مسئول بهره برداری و نگهداری 
ساختمان برای ساختمان هایی که در حال ساخت و یا دریافت 
پایان کار هستند باید در دستور کار قرار گیرد تا مبحث ماده 

22 به صورت جدی پیگیری شود. 
زرگرپور با اشاره به فرآیند احصا و شناسایی ساختمان های 
ناایمن در شهر اصفهان، اظهار داشــت: فرآیندی که در این 
رابطه در شهرداری اصفهان پیگیری می شود مطلوب است و 
باید فرمانداران به صورت جدی این فرآیند را پیگیری کنند و 
با تشکیل جلساتی از شهرداران بخواهند که در فاصله زمانی 
مشخص ساختمان های ناایمن را شناسایی و اخطار الزم را به 

مالکان اعالم کنند.
 وی افــزود: در مرحله بعد باید به رفع خطر اقدام شــود و در 
غیر این صورت باید از طریق سیســتم قضایی پیگیری الزم 
صورت گیرد. اســتاندار اصفهان به برخی ســاختمان های 
ناایمن در فوالدشــهر اشــاره کرد و افزود: باید برای رفع این 
مشکالت جلسات ویژه با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی 
اســتانداری، راه و شهرسازی، شــهرداری و سازمان عمران 
فوالدشهر برگزار و راهکار اساسی برای ایمن سازی اولیه این 

ساختمان ها تعیین و اجرایی شود.
وی با بیان اینکه ایمن سازی بناهای میراثی و ساختمان های 
دولتی از اهمیت باالیی برخوردار است، اظهارداشت: باید برای 
این دو گروه کمیته های ویژه ای به صورت مستقل تشکیل 
و موارد پیگیری شود؛ چرا که بناهای میراثی اهمیت ویژه ای 

دارند و نوع پیگیری آنها نیز ویژه است.
زرگرپور گفت: آنچه اهمیت دارد این اســت که باید در قالب 
یک فرآیند اجرایی در کوتاه ترین زمان ممکن ساختمان های 
غیر ایمن، ایمن سازی شوند و در صورت عدم امکان، اینگونه 
ساختمان ها تخلیه شوند تا در صورت بروز حوادث احتمالی 

شاهد تلفات باال نباشیم.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان گفت: بسیاری 
از زمین های کشاورزی شرق اصفهان به دلیل عدم بهره برداری و 

احیا، به کانون فرسایش بادی تبدیل شده است.
اســفندیار امینی اظهار داشت: با خشــکی زاینده رود گستره 
وسیعی از اراضی کشاورزی به ویژه در شرق به اراضی بایر، موات 

و کانون های فرسایش بادی تبدیل می شود.وی بیان داشت: گرد 
و غباری که از اراضی زراعی به هوا بلند می شود حاوی انواع مواد 
شیمیایی حاصل از مصرف کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات 
با دوره ماندگاری زیاد است که سالمت جوامع شهری و روستایی 

را به مخاطره می اندازد.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشــاورزی اســتان اصفهان تصریح 
کرد: ریزگردهای برخاسته از اراضی کشاورزی متروک شده در 
اثر خشــکی زاینده رود به دلیل وجود مواد سمی شیمیایی در 
آنها با ریزگردهایی که از بیابان ها به هوا بلند می شــود به مراتب 
خطرناک تر است. وی گفت: بدون زاینده رود تاالب گاوخونی به 
طور کامل خشک خواهد شد و به کانون بزرگ تولید ریزگردهای 

حاوی فلزات سنگین در منطقه مرکزی کشور تبدیل می شود.
امینی اعالم کرد: بر اســاس پژوهش محققان دانشگاه صنعتی 

اصفهان خطر تبدیل شدن تاالب به کانون بزرگ تولید ریزگردهای 
حاوی فلزات سنگین با قابلیت انتقال یک هزار کیلومتر در کمین 
مناطق وسیعی از کشــور است. این در شــرایطی است که سه 
مرکز استان یعنی اصفهان، شــهرکرد و یزد با فاصله ای کمتر از 
200 کیلومتری این کانون تولید ریزگرد در معرض بیشــترین 
آسیب ها خواهد بود.وی بیان داشت: راهکار مقابله با این خطر 
 فاجعه بار احیای مجدد رودخانه و تامین منابع تامین کننده آب 

تاالب است.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان اعالم کرد:

تبدیل بسیاری از اراضی کشاورزی شرق اصفهان به کانون فرسایش بادی 

سکه تمام بهار آزادی
11،810،000 ریال)طرح جدید(

6،310،000 ریالنیم سکه

3،700،000  ریالربع سکه

2،490،000 ریالسکه یک گرمی

1،178،960 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

استاندار اصفهان خواستار شد؛

ایمن سازی ساختمان ها  در کوتاه ترین زمان ممکن

مجری طرح راه آهن سریع السیر تهران- قم- اصفهان از امضای 
قرارداد مشاور کارفرمای پروژه راه آهن سریع السیرتهران-

قم- اصفهان با یک کنسرســیوم ایرانی- ایتالیایی طی سال 
گذشــته، گفت: هزینه فاز اول این پــروژه 1/7میلیارد یورو 

برآورد شده است.
مسعود نصرآزادانی از امضای قرارداد مشاور کارفرمای پروژه 
راه آهن سریع السیر تهران-قم خبر داد و اظهار داشت: قرارداد 
مشاور کارفرمای این پروژه با شرکت »ایران استن« و جوینت 
خارجی آن که یک شرکت ایتالیایی با عنوان »ایتارسر« است، 

به امضا رسید.
وی با بیان اینکه این اولین قراردادی است که برای مدیریت 
طرح و پیشبرد پیمانکار سازنده ساخت راه آهن سریع السیر 
تهران- قم- اصفهان منعقد می شود، افزود: امیدواریم با عقد 
این قرارداد و حضور کارشناســان راه آهن ایتالیا و شــرکت 
مشاور »ایتارسر« بتوانیم روند بررســی و تثبیت طرح های 
طرف چینی را ســریع تر انجام دهیم و عملیات اجرایی این 
طرح را شتاب دهیم.این مقام مسئول ادامه داد: قرارداد پروژه 
راه آهن سریع الســیر تهران- قم- اصفهان به صورت طرح و 
ساخت اســت و به موازات اینکه عملیات طراحی انجام می 
شود، عملیات اجرایی هر کدام از بخش های که فاز طراحی آن 
به اتمام رسیده، شروع می شود.وی با بیان اینکه مقدمات کار 
در سه جبهه حد فاصل تهران- قم، قم و اصفهان ایجاد شده 

است، اظهار داشت: متناسب با پیشرفت بخش های مهندسی، 
عملیات اجرایی در بخش ها و از جمله اصفهان در حال انجام 
اســت.نصرآزادانی با بیان اینکه در بخش گشــایش ال سی 
که1/7 میلیارد یورو یا 13/66 میلیارد یوان تامین شده است، 
ادامه داد: این رقم مربوط به فاز یک این پروژه است و همانطور 
که گفتم باید طراحی کامل شود تا بتوانیم برآورد کلی طرح 

را داشته باشیم.
در 8 اردیبهشت امسال؛ اســتاندار اصفهان با اشاره به تامین 
اعتبار مورد نیاز برای اجرای محور اصفهان-قم-تهران به مبلغ 
2/5 میلیارد یورو، بر تدویــن برنامه زمان بندی دقیق جهت 

تسریع در عملیات اجرایی این ابر پروژه تاکید کرد.

مدیر شعب بانک ســپه اســتان اصفهان گفت: 6 هزار 
میلیارد ریال از منابع بانک سپه برای اجرای طرح ضربتی 
پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج در کل کشور تخصیص 
یافته اســت.حمیدرضا باقری با تاکید بــر اینکه طرح 
ضربتی پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان 
واجد شرایط در بانک سپه استان اصفهان اجرا می شود، 
اظهار داشت: به منظور تســریع در اجرای طرح ضربتی 
پرداخت وام قرض الحســنه ازدواج، کلیه متقاضیان در 
صف انتظار به شــعب درخواســتی خود معرفی شدند 
و دســتورالعمل های تســهیل در عملیاتی شدن طرح 
مذکور به شعب زیر مجموعه ابالغ شده است.وی افزود: 
همچنین تمــام متقاضیان ثبت نام کننده در ســامانه 
تســهیالت قرض الحســنه ازدواج بانک مرکزی تعیین 
تکلیف و وام قرض الحسنه ازدواج متقاضیانی که پرونده 
خود را تکمیل کرده اند،پرداخت شده است.مدیر شعب 
بانک سپه اســتان اصفهان از پرداخت تسهیالت ازدواج 
به سه هزار و 2۹۹ نفر در سال ۹5 به مبلغ بیش از 3۴0 
میلیارد ریال خبر داد و اظهار داشت: 2 هزار و ۹60 نفر به 
شعب بانک سپه استان از ابتدای سال ۹6 تاکنون معرفی 
و تسهیالتی به ارزش 200 میلیارد ریال به حدود 2 هزار 

نفر از واجدان شرایط پرداخت شده است.
وی از متقاضیان معرفی شده که تاکنون به شعب مراجعه 

نکرده اند درخواســت کرد در اولین فرصت به شــعب 
درخواســتی خود برای تکمیل پرونده مراجعه کرده و 
برای دریافت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج اقدام کنند.
باقری گفت: بانک سپه همسو با سیاست های اقتصادی 
دولت تدبیر و امیــد و همچنین اجرای سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی در سال گذشته به 227 واحد صنعتی 
کوچک، متوسط و بزرگ در استان اصفهان تسهیالتی به 
مبلغ 2 هزار و 38۹ میلیارد ریال پرداخت کرده است که 
با توجه به آمار مراجع استانی رتبه نخست را در پرداخت 
تسهیالت بین بانک های استان اصفهان به دست آورده 

است.

مدیر شعب بانک سپه استان اصفهان اعالم کرد:

اختصاص 6 هزار میلیارد ریال منابع بانک سپه به وام ازدواج

راه آهن

مجری طرح راه آهن سریع السیر تهران- قم- اصفهان:

پای ایتالیایی ها هم به قطار سریع السیر اصفهان- تهران باز شد

خبر

LG MC61SR ال جی

 10,573,000
ریال

 10,910,000
ریال

LG MC61WR ال جی

 10,090,000
ریال

 10,190,000
ریال

استاندار اصفهان گفت: پس از حادثه پالسکو، ایمن سازی ساختمان های بلند و ناایمن در استان با اهمیت 
و اولویت پیگیری می شود و باید در قالب یک فرآیند اجرایی در کوتاه ترین زمان ممکن ایمن سازی شوند.

رای  جلســه  برگــزاری  ادامــه  در 
اعتمــاد بــه وزرای پیشــنهادی کابینه 
دوازدهم،صالحیت وزیر پیشــنهادی اصفهانی کابینه یعنی 
»مسعود کرباســیان« مورد بررســی قرارگرفت و نمایندگان 
موافق و مخالف دالیل خود برای تایید یا عدم تاییدصالحیت این 
وزیر جهت تصدی وزارت اقتصاد را بیان کردند. فریده  اوالدقباد 
نماینده مردم تهران، در موافقت با وزیر پیشنهادی نقطه عطف 
مدیریت کرباسیان را اصالحات ۴ سال گذشته در گمرک کشور 

و کاهش قابل مالحظه قاچاق خواند و گفت: وزیر پیشنهادی 
اقتصاد به اسناد باالدستی کشور پایبندی دارد.ملکی، نماینده 
مردم مشکین شــهر که در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد 
ســخن می گفت، دلیل مخالفت خود را این طور بیان کرد که 
» من در برنامه های آقای کرباسیان جز نظریه پردازی چیزی 

ندیدم.با شعار نمی توان مشکل تولید و اشتغال را حل کرد.«
بهادری، نماینده مــردم ارومیه دیگر نماینــده ای بود که در 

مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی سخن گفت. 
شــهریاری، نماینده دشتی و گلســتان هم در موافقت با وزیر 

پیشنهادی اقتصاد صحبت کرد. 
وی با بیان اینکه »کرباسیان« اولین کسی بود که دروازه ورود 

دالرهای غیرنفتی به کشور را باز کرد، گفت: وزیر پیشنهادی 
اقتصاد، سیاســی کاری ندارد و این امری ضروری برای اقتصاد 
کشور ماست.خدری، نماینده گناوه نیز در موافقت با کرباسیان 
پشــت تریبون قرارگرفت و با بیان اینکه فراهم کردن شرایط 
توانمندســازی بخش خصوصی و اصالح نظام بانکی گوشه ای 
از برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد است، گفت: »کرباسیان« 
تنها با به کارگیری گوشه ای از تجارب ارزشمند خود می تواند 
در وزارت اقتصاد موفق شود.پیش از سخنان نمایندگان موافق و 
مخالف ، مسعود کرباسیان، در دفاع از خود گفت: عملیاتی سازی 
سیاست های کلی اقتصاد مقاوتی برنامه وزارت اقتصاد در چهار 

سال آینده است. 

بررسی صالحیت یک اصفهانی

معاون نهاد رهبری در دانشــگاه مهاجر گفت: جهاد اقتصادی یعنی درراه به 
دست آوردن سود و منفعت ازخودگذشتگی داشــته باشیم و کیفیت کاال را 
به سودهای کالن ترجیح دهیم.حجت االسالم احمد مرادی با اشاره به تولید 
ملی و فرهنگ جهاد اقتصادی به  عنوان دو محور اساسی سیاست های اقتصاد 
مقاومتی، بیان کرد: اهداف کوتاه مدت دشمن زمین زدن اقتصاد ایران و جنگ 
اقتصادی و اهداف بلندمدت آنها، براندازی نظام مقدس جمهوری اسالمی است.

وی در ادامه گفت: اگر وابستگی به نفت و کاالی خارجی که سبب خروج ارز 
می شود را کاهش دهیم دیگر دشمن نمی تواند از تحریم به  عنوان گزینه روی میز 
استفاده کند؛ تولید بیشتر اشتغال بیشترمی آورد و اشتغال بیشتر باعث افزایش 
درآمدهای مردم می شود؛ افزایش درآمد یعنی بهبود معیشت مردم و این یعنی 
تحقق خواسته رهبر انقالب، دولت باید وابستگی به نفت را کم کند و تولیدات 

غیرنفتی را افزایش دهد.

جهاد اقتصادی یعنی 
کیفیت کاالی تولیدی را 
به سود کالن ترجیح دهیم

زینب ذاکر         
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برگزاری نشست  یک روزه هنری ویژه کودک و نوجوان
حوزه هنری اســتان اصفهان با همکاری حــوزه هنری کودک و نوجوان کشــور، مجموعه 
نشست های یک روزه هنری ویژه کودک و نوجوان را در روز یکشنبه ۲۹ مردادماه در اصفهان 

برگزار می کند.

در شهر

 مدیر شهرسازی و معماری
 اداره کل راه و شهرسازی اصفهان:

کاربری تجاری نباید به حجم 
ترافیک چهارباغ بیفزاید

بـه نقـل از روابـط عمومـی اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان 
اصفهان، مدیـر شهرسـازی و معمـاری اداره کل راه و شهرسـازی 
اصفهـان دربـاره تغییـر کاربـری برخـی از پالک هـا در محـدوده 
مرکـزی شـهر و خیابـان چهاربـاغ عباسـی بـه کاربـری تجـاری 
اظهارداشـت: نبایـد با اضافـه کـردن کاربـری تجـاری در منطقه 
مرکـزی شـهر و محـدوده خیابـان تاریخـی چهاربـاغ، بـه حجـم 

ترافیـک زیـاد آن افـزود.
حجـت ا... غالمـی افـزود: از آنجایـی کـه خیابـان چهاربـاغ در 
آینـده نزدیـک بـه محـور پیـاده تبدیـل خواهـد شـد، بایـد تـا 
جایـی کـه امـکان دارد در اطـراف آن پارکینگ هـای عمومـی 
 سـاخته شـود تـا ایـن محـدوده دچـار بحران هـای ترافیکـی 

نشود.

دیدگاه

  خواننده جوان به اصفهان 
می آید

نشســت نقد و بررســی فیلم »۲۱ روز بعــد« باحضور 
کارگــردان این فیلــم و »مهدی یراحــی« در پردیس 

سینمایی چهارباغ برگزار می شود.
اکران ویژه این فیلم به همراه جلسه نقد و بررسی با حضور 
سیدمحمدرضا خردمندان )کارگردان( و محمدرضا شفاه 
و بهنام بهادری در برنامه »مجموعه نشست های یک روزه 
هنری ویژه کودک و نوجوان« در ساعت ۱۶ روز یکشنبه 
۲۹ مردادماه برگزار خواهد شد. مهدی یراحی خواننده 
جوان و شناخته شده موسیقی پاپ نیز که اجرای تیتراژ 
پایانی فیلم »بیست و یک روز بعد« را بر عهده داشته، در 
این مراسم حضور خواهد داشت. این فیلم به تهیه کنندگی 
محمدرضا شفاه، محصول سازمان توسعه سینمایی سوره 
است که سیدمحمدرضا خردمندان فیلمنامه آن را نوشته و 
حمیدرضا آذرنگ، ساره بیات، مهدی قربانی، رضا استادی، 
سینا رازانی، امیرحسین صدیق، مسعود چوبین و جالل 
فاطمی در آن به ایفای نقش پرداخته اند. فیلم »بیست 
و یــک روز بعد« اولین اثر ســینمایی ســیدمحمدرضا 
خردمندان است که نامزد بهترین فیلم از نگاه تماشاگران 

در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر شده است.

مستند محافل خانگی قرآن 
کلیدمی خورد

بنا بر پیشنهاد مدیر کل دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان، 
قرار است مستند محافل خانگی قرآن تهیه و پخش شود؛ 
از این رو تاکنون چند جلسه با حضور مبلغان خانگی در 
این رابطه برگزار شد و مطالب طرح شده در جلسه مورد 

قبول قرار گرفت. 
در این جلســات طرح های بکر و نوآورانه مطرح شــد و 
پژوهش های میدانی در این راستا انجام گرفت تا سرانجام 
طرح، آماده و به دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان ارائه شد تا 
بعد از آن تولید مستند آغاز شود.قرار است سرمایه گذاری 
توسط دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان انجام شود تا این 
مستند، تهیه و در محافل روضه های خانگی تکثیر شود. 
جهت دهی به مستند محافل خانگی قرآن بسیار کارساز 
اســت. اینکه روضه های خانگی که بسیار مهم هستند، 
جهت دهی شوند تا به انحراف کشیده نشوند، بسیار مهم 
است. از دیگر مزایای فیلم مستند محافل خانگی قرآن این 
است که تجربیات خانم هایی که به صورت عملی در طول 
سالیان دراز در این جلسات کسب شده، در این فیلم بازگو 
می شود که اســتفاده از این تجربیات برای دیگر مبلغان 

بسیار موثر خواهد بود.

اینستاگردی

 بازیگر ستایش3
 به دزدی اعتراف کرد

نرگـس محمدی هنرمند جوان کشـورمان که با سـریال سـتایش 
در تلویزیون شـناخته شـد، در صفحه اینسـتاگرام خـود، از فصل 
سـوم سـتایش تصویری را  به اشـتراک گذاشـت که بـدون اجازه 

نویسـنده آن را برداشـته بود.
وی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

بـرای اولیـن بـار دزدی کـردم. دفتـر لـوح زریـن بـودم و 
ماشـین نویس داشـت قسـمت هایـی از فصـل سـوم سـتایش را 
که آقـای مطلبی نوشـته بـود تایـپ می کـرد. مشـتاق خواندنش 
بودم،امـا ظاهرا به سـفارش نویسـنده تا قبـل از کامل شـدن قرار 
اسـت به هیچکـس نسـخه ای داده نشـود. دیگـر چـاره ای برایم 
نگذاشـته بودند،تنهـا کاری کـه توانسـتم انجـام دهـم با گوشـی 
از صفحـه اول و دوم قسـمت اول عکـس گرفتـم. ایـن دو صفحـه 
حاصـل دزدی مـن اسـت که بـا شـما عزیزانم شـریک می شـوم؛ 

فریدون اله یاری افزود: ایران با وجود بیش از یک میلیون جاذبه البتـه نـه دزدی در خوانـدن آن.
فرهنگی و ۳۰۰ رشته صنایع دســتی، از قابلیت های فراوانی 
برخوردار است که به واســطه تالش نیاکان در دوران متقدم 
تاریخی، هم اینک دست مایه های گرانبهایی دراختیار ما قرار 
داده تا بتوانیم در قالب صنعت گردشگری، ضمن حفظ فرهنگ 
و هویت خود، در تعاملی ارزشمند با جهانیان به کسب درآمد 

اقتصادی مناسب دست یابیم.
وی به شاخصه های صنعت گردشگری و صنایع دستی در حوزه 
اقتصاد مقاومتی اشاره و تصریح کرد: صنایع دستی و همچنین 
گردشگری نقش مهمی در تحقق مقوله اقتصاد مقاومتی ایفا 
می کنند؛ به گونه ای که حمایت از هنرمندان و ترویج صنایع 
دستی درعین حال که یک کار ارزشــمند فرهنگی به شمار 
می رود، می تواند این حرکت ارزشــمند فرهنگی را در قالب 

صنعت گردشــگری به یک تفکر اقتصادی در راستای توسعه 
کشور تبدیل کند.

اله یاری گفت: اگرچه ما همواره از گردشــگری به عنوان یک 
مقوله اقتصادی یاد می کنیم، ولی باید درنظر داشته باشیم که 
توسعه گردشگری با توجه به ظرافت هایی که در آن وجود دارد، 
خود یک هنر اســت که با در نظر گرفتن خالقیت و نوآوری و 

فراگیری دانش مربوط به آن محقق می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دســتی و گردشگری استان 
اصفهان به نقش تشکل های مردم نهاد در امتداد فعالیت های 
سازمان میراث فرهنگی اشــاره کرد و افزود: معتقدیم تجربه 
همکاری مشترک با تشکل های دوســتدار میراث فرهنگی، 
منجر به حفظ هویت ایرانیان می شود؛ با این وصف با برگزاری 
نشست هایی اینچنین، به دنبال افزایش تفکر دانش محوری در 

میان اعضای تشکل ها بوده و مایلیم تا تمامی اعضای این تشکل 
ها در این نشست ها در کنار تبادل افکار با یکدیگر و همچنین 
بخش دولتی، با مقوله های جدید علمی همچون کارآفرینی 

آشنا شوند.
توسعه بر مبنای گردشگری از اهداف ماست

مشاور امور اجرایی مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان نیز 
اظهارداشت: گردهمایی سازمان های مردم نهاد که با همت اداره 
کل میراث فرهنگی استان اصفهان صورت گرفته، در حقیقت 
به منظور هم اندیشی در راستای حفظ میراث فرهنگی درکنار 

زندگی جدید شهرنشینی است.
سیدعلی صالح درخشــان افزود: با توجه به بروز بحران هایی 
همچون کمبــود آب و آلودگــی های زیســت محیطی در 
کالنشهرهایی مانند اصفهان و با درنظر گرفتن اسناد باالدستی 
که اولویت توسعه کشور را در آینده گردشگری معرفی می کند، 
با حضور تشکل های دوستداران میراث فرهنگی، به دنبال تبادل 
افکار در راستای برون رفت از این بحران ها و دستیابی به توسعه 

بر مبنای گردشگری هستیم.
درخشــان به دیگر اهداف برگزاری این نشســت اشاره کرد و 
گفت: این نشست آموزشــی که به مدت دو روز برگزار شد با 
سرفصل هایی همچون برگزاری دوره های تخصصی کارآفرینی 

و همچنین آمــوزش اصول 
حفاظت از میــراث فرهنگی 
همــراه بود.مشــاور اجرایی 
مدیــرکل میــراث فرهنگی 
اســتان اصفهان، به رسالت 
تشکل های دوستداران میراث 
فرهنگی استان اشــاره کرد 
و افزود: توســعه گردشگری، 
حفاظت از میــراث فرهنگی 
و ترویج صنایع دســتی را در 
کنار فعالیت های ســازمان 
میراث فرهنگــی، از اهداف 
اصلی رســالت های تشکل 
های دوستداران می دانیم؛ لذا 
در همین راستا موفق شده ایم 
در ۳ سال گذشته ۴۰ تشکل 
دوســتدار میراث فرهنگی را 
در اســتان اصفهان به ثبت 

برسانیم.

مدیر اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی استان اصفهان، در جمع اعضای تشکل های دوستداران 
میراث فرهنگی ۶ استان مرکزی و جنوبی کشور اظهار داشت: بدون شک مهم ترین سرمایه هویتی که در 
جهان می توانیم به آن ببالیم، فرهنگ و تمدن غنی ایران زمین است که امروزه در قالب میراث ملموس و ناملموس 

خود می توانیم برآن تکیه کنیم.
 حمایت از هنرمندان 

و ترویج صنایع 
دستی درعین حال 

که یک کار ارزشمند 
فرهنگی به شمار 
می رود، می تواند 

این حرکت ارزشمند 
فرهنگی را در قالب 

صنعت گردشگری به 
یک تفکر اقتصادی 
در راستای توسعه 
کشور تبدیل کند

اجراييه
شــماره    9610426793600105 اجراییــه: شــماره   5 /637
پرونده:9509986793600848 شماره بایگانی شعبه:950856 بموجب درخواست 
اجراي حكم مربوطه به شــماره 9610096793600650 و شماره دادنامه مربوطه 
9509976793601383 حكم به محكومیت خواندگان:1- غالمحسین مسعودی 
راد فرزند هاشم  به نشانی مجهول المكان 2- سید ایوب صالحی ساداتی فرزند سید 
عبدالرضا به نشانی مجهول المكان. به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 78/170/734 
ریال بابت اصل خواسته ) بخشــی از یک فقره چک به شــماره 993020 به تاریخ 
95/01/28 به عهده بانک ســپه ( و مبلغ 2/879/260 ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف 95/01/28 تا تاریخ اجــرای حكم در حق محكوم لــه بانک مهر اقتصاد 
)سهامی عام( به نمایندگی علیرضا زمانی به نشــانی اصفهان پل آذر ابتدای خیابان 
توحید پالک 3 با وکالت رضا عابدی زاده حســین آبادی فرزند محمدتقی به نشانی 
اصفهان خیابان آمادگاه مجتمع گلدیــس ورودی 3 طبقه 3 واحد 336. صادر گردید 
به انضمام نیم عشر دولتی. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)مــاده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به 
از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محكوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم 
علیه از زندان منوط به موافقــت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 
 م الف: 15412 شعبه 6 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک(

)467 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

شــماره    9610426797900084 اجراییــه: شــماره   5 /638
پرونده:9509986797901588 شماره بایگانی شعبه:951591 بموجب درخواست 
اجراي حكم مربوطه به شــماره 9610096797900590 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976797900279  محكوم علیه اکبر ســلطانی به نشــانی مجهول المكان 
محكوم است به پرداخت مبلغ 63/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/575/500 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
95/08/28 تاریخ اجرای حكم در حق محكوم له ســعید میرزائی فرزند عزیزاله به 
نشــانی تهران میدان ولیعصر جنب سفارت عراق ســاختمان مینو واحد 206 صادر 
بانضمام نیم عشر دولتی. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)مــاده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم 

به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 
روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و 
کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه 
نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احكام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحــو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
 باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقــدی معادل نصف محكــوم به یا هــر دو مجازات می شــود )ماده 21 
قانون نحوه اجــرای محكومیت مالــی 1394( 6- چنانچه صــورت اموال پس از 
مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم 
له یا تودیع وثیقــه یا معرفی کفیل توســط محكــوم علیه خواهد بــود )تبصره 1 
ماده 3 قانون نحوه اجــرای محكومیت مالــی 1394(. م الف: 15416 شــعبه 45 
حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــماره یک()396 کلمه، 4 کادر(

اجراييه
شــماره    9610426797900085 اجراییــه: شــماره   5 /641
پرونده:9509986797901589 شماره بایگانی شعبه:951592 بموجب درخواست 
اجراي حكم مربوطه به شــماره 9610096797900589 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976797900257  محكوم علیه افشار ســلطانی به نشانی مجهول المكان 
محكوم است به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/845/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
95/06/16 تاریخ اجرای حكم در حق محكوم له ســعید میرزائی فرزند عزیزاله به 
نشــانی تهران میدان ولیعصر جنب سفارت عراق ســاختمان مینو واحد 206 صادر 
بانضمام نیم عشر دولتی. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)مــاده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به 
از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محكوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم 
علیه از زندان منوط به موافقــت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 

 م الف: 15417 شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک(
)396 کلمه، 4 کادر(

اجراييه
شــماره    9610426793600104 اجراییــه: شــماره   5 /643
پرونده:9509986793600846 شماره بایگانی شعبه:950854 بموجب درخواست 
اجراي حكم مربوطه به شــماره 9610096793600648 و شماره دادنامه مربوطه 
9509976793601381 و حكــم به محكومیت خوانــدگان:1- فاطمه طی پور به 
نشانی مجهول المكان 2- بتول بهرامی به نشانی مجهول المكان. به نحو تضامنی 
به پرداخت مبلغ 130/000/000 ریال بابت اصل خواسته )یک فقره چک به شماره 
775726/41 به تاریخ 94/11/06 به مبلغ 130/000/000 ریال به عهده بانک ملت( 
و مبلغ 4/275/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/11/06( تا تاریخ اجرای 
حكم در حق محكوم له بانک مهر اقتصاد )سهامی عام( به نمایندگی علیرضا زمانی 
به نشــانی اصفهان پل آذر ابتدای خیابان توحید پالک 3 با وکالت رضا عابدی زاده 
حسین آبادی فرزند محمدتقی به نشــانی اصفهان خیابان آمادگاه مجتمع گلدیس 
ورودی 3 طبقه 3 واحد 336. صادر گردید به انضمام نیم عشــر دولتی. محكوم علیه 
مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبــی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی 
که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می 
شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنــی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مــال به دیگری به هر نحو 
با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده امــوال برای پرداخت دیون کافی 
نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم 
به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محكم علیه از 
زندان منوط به موافقــت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم 
علیه خواهد بــود )تبصره 1 ماده 3 قانــون نحوه اجرای محكومیــت مالی 1394(. 
 م الف: 15410 شعبه 6 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک(

)461 کلمه، 5 کادر(
مزايده

5/433 آگهی مزایده مال غیر منقول اجرای احكام مدنی شعبه 5 حقوقی اصفهان در 
نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی 960839 ج/5 له آقای نادر زندی 
آتشبار فرزند جمشید علیه آقای محمدحسین خلیلی فرزند عباسعلی مبنی بر مطالبه 
مبلغ 1/100/652/682 ریال محكوم به  و53/414/634 ریال برای حق االجرا دولتی 
در روز چهارشنبه 96/6/22 در ســاعت 10 صبح در محل این اجرا )شهید نیكبخت( 
جهت فروش 8/756573 حبه مشاع از 72 حبه مشــاع از پالک ثبتی 14059/2 و 
14458/13322 به شــماره ثبت 150486 و 24769 که توســط کارشناس رسمی 
دادگســتری به مبلغ 8/830/000/000 ریال ارزیابی و نظریه وی مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالین خرید 5  روز قبل از جلسه مزایده می توانند با 

مراجعه به آدرس خ جابر انصاری ک ابن سینا شماره 13 بن بست فرعی هشتم انتهای 
بن بست سمت چپ از آن بازدید و با پرداخت ده درصد قیمت پیشنهادی به حساب 
شماره 2171290210008 سپرده دادگستری اصفهان نزد بانک ملی و آوردن فیش در 
جلسه مزایده شرکت نمایند برنده مزایده فردی است که باالترین قیمت پایه را پیشنهاد 
بدهد و هزینه های اجرایی به عهده محكوم علیه میباشد. توضیح اینكه حسب نظریه 
کارشناس ملک مســكونی  در حد  دو طبقه با دیوارهای باربر سقف تیرآهن و طاق 
ضربی دارای کمدهای دیواری چوبی با رنگ و دارای انباری )پناهگاه( در زیر دستگاه 
پله و دارای امكانات شهری میباشــد. م الف: 14321 اجرای احكام شعبه 5 حقوقی 

اصفهان )235 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9609973630500615 شــماره پرونــده:  5 شــماره دادنامــه:  /592
9509983631001366 شــماره بایگانی شعبه: 960037  شكات: 1- خانم فاطمه 
واعظ فرزند محمدعلی به نشانی تهران خ اسكندری جنوبی خ شكوفه ک اصفهانی 
بن کهن لو پ 14 ط 1 واحد 2 ، 2- خانم مریم واعظ فرزند محمدعلی به نشانی تیران 
خ دوازدهم فروردین کوی هدایت منزل شخصی محمدعلی واعظ متهم: آقای امید 
خانی فرزند حسین به نشــانی ورامین کهریزک کوی شهید کاظمی خرداد 3 )فعال 
مجهول المكان( اتهام: کالهبرداری گردش کار: دادگاه به تصدی امضاء کنندگان 
ذیل تشكیل اســت و با توجه به محتویات اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با 
استعانت از خداوند متعال و تكیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به انشاء رای 
می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام آقای امید خانی فرزند حســین متولد 1370 
موضوع کیفرخواست و شــكایت 1- خانم فاطمه واعظ فرزند محمدعلی 2- خانم 
مریم واعظ فرزند محمدعلی مبنی بر کالهبرداری با کشاندن خانم مریم واعظ پای 
خودپرداز و تصاحب مبلغ 378807180 ریال از حساب بانكی آقای محمدعلی واعظ 
و خانم شهناز سلطانی که در ید شاکیان بوده، با توجه به صورت حساب متهم و سایر 
قراین و امارات از قبیل متواری بودن و عدم شناسایی در نشانی بانكی و خرید سكه و 
دالر توسط متهم در تاریخ وقوع جرم بزه انتسابی به نامبرده محرز و به استناد ماده یک 
قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری و رای وحدت رویه 
شماره 729 مورخ 1391/12/1 که دادگاهی را بانک افتتاح کننده زیان دیده که پول 
به صورت متقلبانه از آن برداشت شده را صالح به رسیدگی می داند عالوه بر رد مال 
به مبلغ فوق به هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یاد شده محكوم می 
نماید. این رای غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان 
 اصفهان می باشد. م الف: 197 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان تیران و کرون

)322 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ وقت رسيدگی

5/645 خواهان اداره منابع طبیعی شهرســتان آران و بیدگل دادخواستی به طرفیت 
خوانده سیف اله دلشــاد به خواســته خلع ید و قلع و قمع تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان آران و بیدگل نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( 
دادگســتری شهرســتان آران و بیدگل واقع در آران و بیدگل ارجاع و به کالســه 
9609983620200088 ثبــت گردیده کــه وقت رســیدگی آن 1396/06/27 و 
ساعت 10:30 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المكان بودن خوانده سیف اله 
دلشــاد ودرخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یكی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمایم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 5/2/96/367 
 دفتر شــعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگســتری شهرســتان آران و بیدگل

)158 کلمه، 2 کادر(

مدیر اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی استان اصفهان تاکیدکرد:

نقش مهم گردشگری در تحقق مقوله اقتصاد مقاومتی
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ویژه 

شرکت زیمنس نخست در ســال ۲۰۱۲ طرح اولیه eHighway )بزرگراه 
الکتریکی( را رونمایی کرد. در این طرح کامیون هــای هیبرید الکتریکی - 
گازوئیلی می توانند با استفاده از پانتوگراف هایی خاص )دستگاهی که برق را 
از کابل به وسیله نقلیه منتقل می کند( از کابل های برق فشار قوی نیرو گرفته 

و  فقط با نیروی برق حرکت کنند.
 ســال گذشــته این پروژه از مرحله آزمایش به اجرا رســید و ۲ کیلومتر از 

جاده های عمومی خارج از استکهلم به این فناوری مجهز شدند.
اکنون زیمنس اعال م کرده که قصد دارد  طرح مشابهی را برای ۱۰ کیلومتر 
از اتوبان A۵ آلمان اجرا کند. این طرح آزمایشــی تا پایان سال آتی میالدی 

تکمیل می شود. 
به گفته یکی از مقامات این شــرکت، سیستم مذکور برای شبکه های واقعی 

حمل و نقل به کار رفته است و ثابت شده تاثیری بر آب و هوای منطقه ندارد.
در بزرگراه های الکتریکی کابل های برق فشار قوی هوایی، الکتریسیته ملزوم 
را برای خودروهای هیبریدی حمل بار فراهم می کنند. هنگامی که کامیون 
زیر این خطوط حرکت می کند، سوخت آن فقط از طریق الکتریسیته تامین 

می شود و  پس از گذر از کابل ها، با گازوئیل حرکت می کند.

دانشمندان تار عنکبوت را قدرتمندتر آلمان بزرگراه الکتریکی می سازد
کردند

 محققان ایتالیایی و انگلیســی با افزودن مــاده ای به تــار عنکبوت، آن را 
قدرتمندتر کرده اند.

این تحقیق به رهبری نیکوال پوگنو از دانشگاه ترنتو ایتالیا انجام شده است. 
محققان، آبی مخصوص به سه نوع عنکبوت دادند که در آن ذرات ریز گرافن و 

نانوتوپ های کربن وجود داشت.
پس از آنکه عنکبوت ها از این آب خوردند، هنگام تنیدن تار، گرافن ها به فیبر 

آن افزوده شد. به این ترتیب تار تنیده شده قدرت و استقامت بیشتری یافت.
پوگنو در این باره می گوید: ما متوجه شــدیم تاری کــه عنکبوت ها تنیدند 
قدرتی معادل ۵/4گیگاپاسکال دارد و اســتقامت آن نیز ۱۵۷۰ ژول بر گرم 

است.
حال آنکه قدرت تار معمولی عنکبوت ۱/۵گیگاپاسکال و استقامت آن ۱۵۰ 
ژول برگرم اســت. این قدرتمندترین تاری اســت که تاکنون تنیده شده و 

استقامت آن با فیبرهای کربنی قابل مقایسه است.
البته این تحقیقات در مرحله اولیه اســت اما نتایج ما نشــان می دهد مسیر 
برای ساخت تارهای طبیعی قدرتمندتر هموار است؛ بنابراین می توان یکی از 

قدرتمندترین مواد موجود در جهان را ارتقا داد.

پژوهشگران دانشگاه بینگهمتون باتری ساده ای تولید کرده اند که برای شارژ 
کردن آن می توان از مواد ارگانیک موجود در آب دهان انسان استفاده کرد.

این باتری قابلیت استفاده در طیف گسترده ای از وسایل الکترونیک را دارد. 
باتری های مذکور بســیار باریک و کاغذی بوده و محیط زیست را هم آلوده 
نمی کنند. همچنین می توان از آنها در شــرایط آب و هوایی دشوار و حتی 

صحراهای خشک و سوزان استفاده کرد.
نمونه اولیه این باتری که توســط محققان تولید شــده، با استفاده از مقدار 
اندکی از آب دهان می تواند یک چراغ ال ای دی را به مدت ۲۰ دقیقه روشن 

نگه دارد.
از این باتری های ساده می توان برای تامین برق مورد نیاز دستگاه ها و ابزار 
پزشکی مانند ابزار تست حاملگی، تســت HIV، برخی از انواع نمایشگرها و 
غیره استفاده کرد. باتری های یادشــده عالوه بر آب دهان، با استفاده از آب 

کثیف و تصفیه نشده هم کار می کنند.
در تولید این باتری از مواد ســاده ای مانند کاغذ، کربن و موم چاپ شــده 
استفاده شده است؛ اما در آنها سلول های باکتری های خاصی نیز وجود دارد 

که exoelectrogen نام دارند و قادر به تولید انرژی الکتریکی هستند.

علم پژوهی

دانشمندان گل های ۱۰۰ میلیون ساله کشف کردند
محققان ۷ فسیل گل کامال سالم را درون یک سنگ کهربا کشف کرده اند که قدمت آنها 
به ۱۰۰ میلیون سال می رسد. محققان معتقدند این گونه کامال سالم مربوط به درختان 

استوایی است و در حقیقت گونه جدیدی از گل های بدون گلبرگ به حساب می آید.

تولید نوعی باتری که با آب دهان شارژ می شود

هوش سنج

کولیا و جســیکا، دو دوســت هســتند و با هم قرار 
می گذارند که تنها به کمک رقم های ۱، ۲، 3، 4 و ۵، 

یک عدد ۲۰ رقمی را بنویسند. 
رقــم اول )از ســمت چــپ( را کولیا و رقــم دوم را 
جسیکا می نویســد و به همین ترتیب. جسیکا می 
خواهد ترتیبی بدهد که عــدد ۲۰ رقمی حاصل، بر 

9 بخش پذیر باشد. آیا کولیا می تواند مانع او شود؟

 A مدرســه باید در روستای
ساخته شود.

  معمای شماره 2213

  جواب معمای شماره 2212

اگر می خواهید با آیکون های جدید در سیستم عامل موبایل 
خود تنوع ایجاد کنید، شاید ابزاری مثل Iconic به خوبی 
بتواند کارتان را راه بیندازد. بیش از ۵۰۰۰ آیکون آماده در 
Iconic منتظر شما هستند که می توانید آنها را به هر شکلی 
که دوست دارید در بیاورید. اگر چه آیکونیک از پس ساخت 
لوگو هم بر می آید، اما در اصل برای ساخت پکیج های آیکون 
طراحی شده که در محصوالتی مثل النچرها قابل استفاده 
هستند. آیکونیک در مجموع شش دسته آیکون آماده را به 
Font Awe�  شما ارائه کرده: آیکون های متریال دیزاین،
 Themify و some، Linea، Entypo، Open Iconic
که هر کدام سبک طراحی منحصر به فرد و تنظیمات خاص 

خود را دارند.
تنظیماتی مثل تغییر رنگ و سایز و مقیاس و درجه چرخش 
به شما کمک می کنند از یک طرح خام و اولیه، آیکونی بدیع 
و خالقانه بسازید. نســخه رایگان اپ، آیکون ها را در ابعاد 

100x100 پیکسل تحویل شما می دهد. اما اگر به رزولوشن 
بیشتری احتیاج داشته باشید باید به سراغ نسخه پرو اپ بروید 
که امکانات بیشتری مثل افزودن انواع سایه به اشکال را هم 
در خود دارد.پشــتیبانی از فرمت SVG هم یکی از قابلیت 
های بسیار مفید آیکونیک به حساب می آید که به لطف آن 
می توانید از طریق ادیتور متن هم طرح های ذهنی خود را 
پیاده سازی کنید. بد نیست بدانید که این فرمت تقریبا در 

تمام مرورگرهای مدرن اینترنتی پشتیبانی می شود.
اپلیکیشن آیکونیک برای آنکه امکانات شخصی سازی اش را 
به اوج برساند، امکان بارگذاری فونت های شخص ثالث را هم 
برایتان فراهم کرده است؛ بنابراین می توانید برای طراحی 
لوگو یا آیکون، فونت های مورد عالقه خود را نیز به کار بگیرید 

تا از نتیجه نهایی رضایت کامل داشته باشید. 
اپلیکیشن خوب و کاربردی Iconic را می توانید با استفاده 

از لینک  goo.gl/eU8oRS   از پلی استور دانلود کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ
معرفی اپلیکیشن Iconic؛ 

آیکون های مخصوص خودتان را بسازید

 کپی برداری مغز نوزادان
از رفتار دیگران

ایســنا: به گفته محققان آمریکایی، نوزادان به خوبی 
توانایی یادگیــری از دیگران را دارنــد و کوچک ترین 
رفتاری از ســوی اطرافیان، توسط کودک کپی برداری 

می شود.
هنگامی که توانایی خیره شدن به اشیا یا نقاط مشترک با 
افراد بزرگسال در کودکان شکل گرفته و تقویت می شود، 
نخســتین رفتارهای اجتماعی نوزاد نیز بروز می یابد و 
مغز او در جهت رشــد برای یادگیری ســایر توانایی ها 

حرکت می کند.
تحقیقات محققان پژوهشگاه یادگیری و مغز دانشگاه 
واشنگتن نشــان داد که رفتارهای اجتماعی اولیه در 
نوزادان مانند نگاه کردن به دیگران در سال نخست تولد، 
با یادگیری زبان دوم در کودکان اثر مســتقیمی دارد و 
هنگامی که نوزادان حدود ۱۰ ماهه به حضور سایر افراد 
واکنش بیشتری نشان می دهند، در یادگیری زبان دوم 

مهارت بهتری دارند.
همچنین زمانی که کودکان در کنار ســایر همساالن 
خود قرار می گیرند، یادگیری زبان دوم در آنها افزایش 

می یابد.
به عقیــده محققان رفتــار اجتماعی کودکان ســبب 
رمزگشایی بخشی از مغز می شود که در آینده یادگیری 
زبان دوم را تسهیل می کند. بر اساس این نتایج که در 
مجله Developmental Neuropsychology به 
چاپ رسیده است، کودکانی که به خوبی اشیا را در زمان 
نوزادی دنبال می کنند، توانایی یادگیری لغات بیشتری 

را در مقطع پیش دبستانی دارند.
در این پژوهش محققان نشان دادند زمانی که کودکان 
نخستین رفتار اجتماعی مانند نگاه کردن به اشیا را در 
خود بروز می دهند، افزایش ســرعت یادگیری در آنها 

سبب نسخه برداری از رفتارهای اطرافیانشان می شود.
محققان پیشــنهاد می کنند والدین نوزادان در هنگام 
بازی و ســایر زمان هایی که با نوزاد خود در یک محل 
قرار می گیرنــد، از بروز رفتارهــای مخرب، جلوگیری 
و در عوض از ایــن توانایی نوزادان بــرای آموزش آنها 

استفاده کنند.

تاکسی هوشمند ایرانی معرفی شد
زومیت: اولین تاکســی هوشــمند داخلــی با نام H30 توســط 

ایران خودرو رونمایی شد.
در حاشــیه مجمع عمومی ســالیانه اتحادیه تاکسی های شهری 
 H30 کشــور، گروه صنعتی ایران خودرو از محصولی جدید با نام
رونمایی کرد که قرار اســت تنها به صورت تاکسی تولید شود و در 
سامانه حمل و نقل درون و برون شــهری مورد استفاده قرار گیرد. 
این محصول، همان دانگ فنگ H30 اســت که این بار و توســط 
ایران خودرو، به تجهیزات مورد نیاز تردد به عنوان تاکسی در شهرها 

مجهز شده است.
این خودرو که لقب »اولین تاکســی هوشــمند ایرانی« را به خود 
اختصاص داده اســت، دارای تاکسی متر، مســیریاب ماهواره ای، 
سرویس اعزام خودکار تاکسی و دریافت کرایه با استفاده از کارت 

شهروندی است.
پرداخت کرایه توســط کارت های شهروندی، کارت های متصل به 
شبکه شتاب، سیستم محاسبه و مدیریت مصرف سوخت بر اساس 
میزان مسافت طی شــده خودرو، از دیگر قابلیت های این تاکسی 
هوشمند است. ارائه سرویس اینترنت رایگان به مسافران و سیستم 

عیب یابی از راه دور نیز در این خودرو تعبیه شده است.

 رتبه ایران 
از نظر سرعت اینترنت در جهان

یکی از سایت های سنجش سرعت اینترنت در جهان، جدیدترین 
آمار خود را منتشر کرد.

ســایت Speedtest یکی از بهترین ابزارهای ســنجش سرعت 
اینترنت است. در روز هزاران نفر به این ســایت مراجعه و سرعت 
اینترنت خود را اندازه گیری می کنند. به وسیله مراجعات هر فرد، 
این ســایت  اطالعاتی از قبیل موقعیت مکانی و سرعت او به دست 
می آورد و در نتیجه می تواند در مورد ســرعت اینترنت هر کشور 

گزارشی ارائه دهد.
این سایت با بررســی اطالعات کاربران خود طی هر ماه، کشورها 
را از لحاظ سرعت رتبه بندی می کند. طبق مطالب مطرح شده در 
جدیدترین آماری که Speedtest در ســایت خود منتشر کرده 
است، ایران از نظر سرعت اینترنت موبایل در رده ۷4 و از نظر سرعت 

اینترنت ثابت در رده ۱۰۵ جهان قرار دارد.
بر اســاس این رتبه بنــدی، میانگین ســرعت دانلــود کاربران 
ایرانی به وســیله موبایل با ســرعت ۱۵/۲۷مگابایت ثبت شده و 
همچنین میانگین سرعت دانلود کاربران به وسیله اینترنت ثابت، 
9/۷۱مگابایت محاسبه شده است. در ماه اخیر ایران از لحاظ سرعت 
دانلود اینترنت موبایل، هشت پله و از لحاظ سرعت اینترنت ثابت، 

یک پله صعود داشته است.
در آخرین گزارش Speedtest، سنگاپور با سرعت ۱۵4/38 و نروژ 
با ۵۲/۵9 مگابیت بر ثانیه، به ترتیب در صدر جدول پرسرعت ترین 
اینترنت ثابت و پرسرعت ترین اینترنت موبایل جهان قرار گرفته اند.

 تعرفه اینترنت موبایل 
بازنگری می شود

صادق عباسی شاهکوه از بررســی مدل تعرفه گذاری در سرویس 
اینترنت موبایل در معاونت صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی خبر داد و گفــت: همان طور که در بخش تعرفه 
اینترنت ثابت، بازنگری صورت گرفته است، در حوزه موبایل نیز به 

دنبال بازنگری و تغییر تعرفه ها هستیم.
صادق عباسی شاهکوه از بررســی مدل تعرفه گذاری در سرویس 
اینترنت موبایل در معاونت صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی خبر داد و گفــت: همان طور که در بخش تعرفه 
اینترنت ثابت، بازنگری صورت گرفته است، در حوزه موبایل نیز به 

دنبال بازنگری و تغییر تعرفه ها هستیم.
وی با اشاره به اینکه سال گذشــته نرخ اینترنت موبایل با کاهش 
چشــمگیری روبه رو بوده اســت، ادامه داد: در بررسی تعرفه های 
موبایل، قصد داریم مدل تعرفه گذاری را به سمت بسته های ترکیبی 
صوت و دیتا ببریم؛ به این معنی که اپراتورها بسته هایی را تعریف 
کنند که قیمت مکالمه و اینترنت به صورت ترکیبی برای مشترکان 

با صرفه اقتصادی همراه باشد.
معاون رگوالتوری با بیان اینکه در این مــدل تعرفه گذاری، قصد 
حذف مدل حجمی اینترنت موبایل را نداریم، افزود: بیشترین تمرکز 
بر این است که با تعریف بسته های ترکیبی، قیمت مکالمات موبایل 
کاهش یابد. صادق عباسی شاهکوه تاکید کرد: این موضوع در حال 
بررسی است و پیش بینی می کنیم در نیمه دوم سال، برای ارائه به 

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به جمع بندی برسیم.

تغییر آیکون برنامه های اصلی آیفون 
11 iOS در

شرکت »اپل« در سیستم عامل جدیدش پس از چندین سال آیکون 
برخی از برنامه های اصلی آیفون را بازطراحی کرده و تغییر داد.

به گزارش بیزنس اینسایدر، »اپل« در ios 11 ظاهر آیکون بعضی از 
برنامه های اصلی خود را که بعضا چندین سال است بی تغییر مانده 

یا با کمی تغییر همراه شده، به طور کامل بازطراحی کرده است.
در حالی که آیکون App Store در طول ســال ها، تنها شــاهد 
تغییراتی ظریف بوده؛ اما تاکنون بر مبنای همان لوگوی پایه معرفی 
شده است. اپل امروز ششمین توســعه دهنده بتا برای iOS 11 را 

حدود یک هفته پیش از انتظارات منتشر کرد.
 Maps ، App این به روز رسانی شــامل آیکون های جدید برای
Store، انیمیشن جدید AirPod و همچنین سایر تغییرات فانتزی 
است. به روز رسانی اخیر همچنین شامل رفع اشکاالت و باگ ها و 
 App Store ارتقای عملکرد است. این آیکون ها به غیر از آیکون
به طور کلی نرم تر و مدرن تر به نظــر می آیند. درک چرایی برخی 
تغییرات از جانب »اپل« دشــوار اســت، اما آیا آیکون های قدیمی 
را ترجیح می دهید یا با آیکون های جدید شــادتر هستید؟ تصاویر 
به روز شده با وضوح باالتر بهتر به نظر می آیند و این یک نکته مثبت 

بزرگ به شمار می رود. 
تغییرات صورت گرفته شامل برخی حذفیات نیز هست؛ به عنوان 
مثال چند تصویر پس زمینه زنــده )live wallpaper( دیگر در 
دسترس نیســتند و روشــنایی خودکار به بخش دسترسی ها در 

تنظیمات منتقل شده است.
اگر امــروز نیاز به داشــتن جدیدتریــن آیکون ها را در دســتگاه 
iOS خود احســاس می کنید، باید در به روز رســانی های توسعه 
 دهندگان ثبت نام کرده و دســتگاه های خــود را در »برنامه اپل« 
)Apple program( ثبت کنید. البته نصب این به روز رسانی 99 
دالر هزینه دارد؛ بنابراین اکثر مردم با صبر کردن تا عرضه نســخه 

عمومی و رایگان مشکلی نخواهند داشت.

فناورانه

پرچمدار ۲۰۱۷ سامسونگ در اولین شماره لیست ۱ سامسونگ گلکسی S8 پالس
ما حضور پیدا کرده اســت. اندازه نمایشــگر این 
موبایل 6/۲اینچ است که با درنظر گرفتن گوشه های 
گردشده، این یک دهم اینچ کاهش می یابد. این نمایشگر از 
نوع سوپرامولد بوده و رزولوشــن باورنکردنی +QHD دارد و 
این یعنی در هراینچ پنل حدود ۵3۰ پیکسل وجود دارد. البته 
این امکان به شما داده شده که برای کم کردن مصرف باتری، 

رزولوشن را حتی به +HD تبدیل کنید.
همان طور که می دانید، رنگ ها در این دیسپلی ها اغراق آمیز 
هستند و دراصل همین سبب شــده تا چشم کاربر به اولدها 
خیره گردد. این صفحه نمایش ها رنگ مشکی را بسیار عمیق 
نشان می دهند و مانند IPS LCDها )در رنگ سیاه( تمایل به 
خاکستری ندارند. حداقل و حداکثر روشنایی پنل هم بسیار 
خوب است و از آن می توانید حتی در زیر نور مستقیم خورشید 
یا در نیمه های شب استفاده کنید؛ بدون آنکه زحمت زیادی 
به خود بدهید یا اینکه چشمان تان در تاریکی اذیت شود. این 

نمایشگر به وسیله گوریال گلس نسخه ۵ محافظت می گردد.
قیمت: دو میلیون و پانصد هزار تومان

Mi Mix نوآورانه ترین گوشــی این کمپانــی چینی تبار در 2 شیائومی
دومین شماره لیست ما نقش بسته است؛ موبایلی که 
دیگر برندها را ملزم کرد محصوالت شان را به صورت 
کم حاشــیه یا اصال بی حاشــیه معرفی کنند. حاال چه کسی 
می گوید که چینی ها فقط کپی می کنند؟ اندازه نمایشگر این 
اسمارت فون 6/4 اینچ بوده و در سمت راست، چپ و باال دارای 
کمترین حاشیه اســت و تنها نواری در زیر پنل وجود دارد. 
رزولوشن این دیســپلی ۲۰4۰ در ۱۰8۰ بوده که در هراینچ 
آن تقریبا 36۰ پیکسل گنجانده شده؛ ضمنا این نمایشگر از 

نوع IPS LCD بوده و روشنایی آن بسیار خوب است.
پس هرچقدر دلتان می خواهد به بیرون بروید و در زیر آفتاب 
با گوشــی تان کار کنید. در تنظیمــات می توانید رنگ ها را 
اغراق آمیز کرده و مانند امولدها نصفه نیمه کنید. ناگفته نماند 
که این صفحه نمایش به وسیله گوریال گلس نسخه 4 محافظت 
می شود. اگر دنبال یک فبلت با کمترین حاشیه هستید، حتما 

Mi Mix را دربین گزینه  های خود جای دهید.
 قیمت: دو میلیون و دویست هزار تومان

میت 8 با اینکه بازنشسته شــده اما هنوز هم 3 هوآوی میت 8

به  عنوان یک فبلت قدرتمند با قیمتی مناسب در بازار وجود 
دارد. اندازه نمایشــگر این محصول 6 اینچ است و رزولوشن 
فول اچ دی دارد. این سبب شــده تا در هراینچ شاهد حدود 
3۷۰ پیکسل باشــیم. شیشــه به کار رفته در میت 8 کمی 
خمیدگی در اطراف دارد که همین به زیبایی گوشی افزوده 
است. تکنولوژی این صفحه نمایش IPS LCD بوده و حداقل 
و حداکثر روشنایی قابل قبولی دارد. حاشیه های کم اطراف 
دیسپلی هم موجب شده تا ابعاد دستگاه کوچک شود و کاربر 
پنلی بزرگ را با حداقل ابعاد ببیند. این نمایشگر به شما این 
امکان را می دهد که ۱۰ انگشــت خود را روی پنل بگذارید و 
نقاشی های عجیب و غریبی بکشید! نســخه 3 گوریال گلس 
هم به شــدت از این محصول محافظت می کند و نمی گذارد 

کوچک ترین خراشی بردارد.
 قیمت: یک میلیون و چهارصد هزار تومان

Mi Max 2 شیائومی تاحاال ۲ دســتگاه از شــرکت محبوب شــیائومی 4
میهمان لیست ما شده است. این موبایل در همین 
سال تولید شده و نسخه دوم از فبلت دوست داشتنی 
Mi Max است. در سری مکس شاهد دیوایس هایی هستیم 
که قیمتی بسیار مناسب دارند و نمایشگری بزرگ و شفاف در 
آنها گنجانده شده است. اندازه پنل این مدل 6/4اینچ بوده و از 

نوع IPS LCDهاست. 
ضمــن  ر د

لوشن  و ز ر

)همان طور کــه از این کمپانی چینی تبــار انتظار می رفت( 
فول اچ دی است و همین سبب شــده تا در هراینچ دیسپلی 
شاهد حدود 34۰ پیکسل باشیم. گوریال گلس نسخه 4 هم از 

صفحه نمایش بزرگ این محصول مراقبت می کند.
درکل نمایشــگر Mi Max 2 برای بازی کردن بسیار خوب 
است و اندازه غول آسای آن موجب می شود که مطالعه کردن و 
وب گردی نیز لذت بخش تر از همیشه باشد. الزم به ذکر است 
که این نمایشــگر می تواند تا ۱۰ لمس هم زمان را پاسخگو 

باشد.
 قیمت: یک میلیون و سیصد هزار تومان

Vibe Z2 Pro اندازه صفحه نمایش این محصول 6 اینچ اســت و 5 لنوو
رزولوشــنی بســیار عالی دارد. این سبب می شود 
تا خواندن متــون ریــز در Vibe Z2 Pro دلپذیر 
باشد و کاربر در کتاب الکترونیکی غرق شــود. اما این تمام 
ماجرا نیست؛ تکنولوژی ســاخت صفحه IPS LCD است و 
روشنایی و زاویه دید بســیار خوبی نیز دارد. درنتیجه کاربر 
می تواند در روشنایی روز و از زوایای مختلف، محتوای گوشی 

خود را ببیند.
نســخه 3 گوریال گلس هم برای محافظــت از این محصول 
به میدان آمده اســت تا این مدل را به پکیجی کامل تبدیل 
کند. کیفیت QHD این دیوایس موجب شده تا ما در هراینچ 
شاهد تعداد زیادی )حدود ۵۰۰( پیکسل باشیم. پس نتیجه 
می گیریم که تماشای ویدئو در این دســتگاه قابل توصیف 

نیست و حتما از رزولوشن باالی آن خوشتان می آید. 
قیمت: یک میلیون و دویست هزار تومان

XA Ultra سونی اکسپریا

این مدل از یک صفحه نمایش 6 اینچی با رزولوشن 6
فول اچ دی سود می برد و این ویژگی سبب شده تا 
 در هراینچ شــاهد مقدار قابل قبولی از پیکسل ها 

باشیم.
 اگر خیلی به نمایشگر نزدیک شــوید، شاید آن موقع بتوانید 

پیکسل ها را از هم تشخیص دهید.
 لکن در کارهای روزانه یا حتی انجــام بازی های با گرافیک 
باال آنچنان مشــکلی پیدا نمی کنید و یقین داشته باشید که 

همه چیز در این موبایل واضح است. 
خود سونی یک الیه محافظ برای این پنل قرار داده که اتفاقا 
 IPS ضد خط  و خش نیز هست. تکنولوژی  ساخت صفحه هم
LCD بوده و روشــنایی مطلوبی دارد. زاویه دید و کنتراست 

عالی دارد و دیسپلی آن نگاه هرکسی را جلب می کند. 
قیمت: یک میلیون تومان

بهترین گوشی های بازار با نمایشگر 6 اینچ و بزرگ تر از آن 
این لیست براســاس قیمت طراحی شده و 

ترتیب آن نزولی است.
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يادداشت
سارق وانت مزدا در چادگان ظرف 72 ساعت دستگیر شد 

سهراب قره قانی، فرمانده انتظامی شهرستان چادگان اظهار داشت: ظرف 72 
ساعت پس از سرقت خودروی مزدا در شهر چادگان، سارق دستگیر و به مقامات 

قضائی تحویل داده شد.

اخبار

نماينده مردم گلپايگان و خوانسار:

سد کوچری شبکه آبیاری گلپایگان 
را تخریب کرده است

اینکه کمربنــدی محور موته نیــز در ردیف گلپايگان نماینده مردم گلپایگان و خوانسار با اشاره به 
اعتبارات پروژه خمین به دامنه دیده شده است افزود: در مجموع 
به دنبال این هســتیم که کل جاده های مواصالتــی گلپایگان و 

خوانسار را دو بانده کنیم.
علی بختیاری تصریح کرد: ســد کوچری، از ابتدا شبکه آبیاری و 

زهکشی گلپایگان را تخریب کرده است.
وی افزود: یکی از مسائل اصلی ما  رهاسازی آب در رودخانه بوده؛ 
به طوری که در اکثر فصول از این آب منتفع باشــیم و امکان فنی 

آن نبود که زیر 6 متر مکعب در ثانیه رهاسازی آب داشته باشیم.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه مقداری از مشکالت سد حل شده است عنوان کرد: نهر هارون 
که از انهار قدیمی بوده و شبکه آبیاری و زهکشی را با یک کار فنی 
دقیق طراحی شده در سال های گذشــته انجام می داد، متاسفانه 

از بین رفته است.
بختیاری با اشاره به اینکه شبکه آبیاری قدیم با اجرای طرح کوچری 
از بین رفته است، ادامه داد: حل بخشی از این امور به عهده مسئول 
طرح و بخشی دیگر از شبکه آبیاری مربوط به وزارت نیروست که 

باید مرتفع شود.
وی با بیان اینکه طرح جدیدی که اجرا شــده راندمان مناسبی به 
لحاظ آبیاری ندارد، یادآور شد: جلسه ای در معاونت امور آب و خاک 
برگزار شد که برای تبدیل کردن کل شبکه کشاورزی به لوله قول 
5 میلیارد را گرفتیم تا بتوانیم با باال بردن راندمان آبیاری، آب سد 

را به همه دشت کشاورزی گلپایگان برسانیم.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی، در 
زمینه پروژه راه آهن گلپایگان گفت: به دلیل مشــکالت زیســت 
محیطی موجود در موته، مســیر خط ریلی عوض شــد؛ درنتیجه 
مســیر جدید خمین-گلپایگان-میمه-اصفهــان تغییر یافت و 
مسیر خمین-گلپایگان-خوانسار-دامنه-ازنا-الیگودرز-اصفهان 

جایگزین شد.
بختیاری با اشاره به اینکه یک درصد از درآمد نفتی به بخش ریلی 
اختصاص یافته و این پروژه با وجود قــرار گرفتن در جدول 120 
تاکنون 9 میلیارد بودجه به خود اختصاص داده است، مطرح کرد: 
مناقصه این پروژه برگزار شده و پیمانکار آن نیز انتخاب شده است.
وی در رابطه با تبدیل سیم به کابل خودنگهدار در شبکه برق رسانی 
گفت: برای این پروژه حدود 7 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته 
شــده و بیش از 50 درصد شبکه ســیمی تاکنون به کابل تبدیل 

شده است.
نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در مجلس شورای اسالمی در 
پایان بیان کرد: اگر همکاری بین شــهرداری و اداره برق صورت 
گیرد، خیابان امام خمینی که خیابان اصلی شهر است را به شبکه 

زیرزمینی مجهز می کنیم.

فرماندار نجف آباد:

ساالنه ۸۰۰ هزار نفر به متقاضیان 
اشتغال کشور اضافه می شود

فرماندار نجــف آباد گفت: ســاالنه نزدیک به  نجف آباد
۸00هزار نفر به متقاضیان اشتغال کشور اضافه 
می شــود که حدود 75درصد آنها را فارغ التحصیالن دانشگاهی 

تشکیل می دهند.
سهراب مظفر نجفی اظهار داشت: طی سال گذشته، هشت طرح 
پشتیبان مشاغل خانگی شناسایی شده و از 120 متقاضی دریافت 
تسهیالت مشاغل خانگی، ثبت نام به عمل آمده که مجموع ارزش 
پرونده های تشکیل شده برای آنها در سیستم بانکی شهرستان به 
بیش از 600 میلیون تومان می رســد. سهراب مظفر نجفی افزود: 
دریافت این میزان تسهیالت در حال حاضر مراحل مختلف اداری 
و بانکی خود را طی می کند و در همین مدت، ضمن شناسایی 227 
مجموعه فعال در مشــاغل خانگی، در نزدیک بــه 1۴0 مورد هم 

پروانه مورد نیاز صادر شده است. 
وی از تشکیل سه جلســه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری با 17 
مصوبه در فرمانداری به عنوان دیگر اقدام صورت گرفته در ســال 
95 یاد کرد و گفت: در ســایت کارورزی هم که جهت تســهیل 
اشتغال متقاضیان و هماهنگی این افراد با واحدهای تولیدی بخش 
خصوصی راه اندازی شده، نزدیک به 212 فارغ التحصیل دانشگاهی 
ثبت نام کرده و 15 واحد صنعتی نیز برای همکاری در این خصوص 

اعالم آمادگی نموده اند.
معاون استاندار اصفهان اضافه کرد: سال گذشته در سطح استان 
شاهد اختصاص 200 میلیارد تومان تســهیالت خود اشتغالی به 
افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیســتی بودیم و در کنار آن 
هم چیزی حدود 5۴ میلیارد تومان به توســعه مشــاغل خانگی 

اختصاص یافته است. 
وی از تشکیل فصلی جلسات کارگروه رفع موانع تولید با دستور کار 
بررسی و حل مشکالت مختلف فعالین این بخش یاد کرد و گفت: 
ساالنه نزدیک به ۸00هزار نفر به متقاضیان اشتغال کشور اضافه 
می شــود که حدود 75درصد آنها را فارغ التحصیالن دانشگاهی 

تشکیل می دهند. 
فرماندار نجف آباد با اشاره به اجرای طرح آزمایشی کارورزی فارغ 
التحصیالن دانشگاهی در سه استان گلستان، قزوین و کردستان 
طی سال گذشته افزود: تجربه نشان داده که در جریان این طرح، 
نزدیک به هفتاد درصد افراد در شــغلی کــه کارورزی کرده اند، 

ماندگار شده و به شغلی پایدار دست یافته اند.

با مسئوالن

مسئول شبکه دامپزشکی شهرستان اردستان:

هیچ موردی از تب کریمه 
کنگو مشاهده نشده است 

مســئول شــبکه دامپزشــکی 
شهرستان اردستان اظهار داشت: اردستان

در اجرای طرح پیشگیری و مبارزه با بیماری تب کریمه 
کنگو در چهارماهه نخســت امســال، تعداد 16 هزار و 
۴91رأس گوســفند و بز، 522 رأس گاو و گوســاله و 
651هزار مترمربع جایگاه نگهداری دام سم پاشی شده 

است.
میثم استکی بیان داشت: تب کریمه کنگو یک بیماری 
ویروسی مشترک بین انسان و دام است، اما عالئم آن در 
دام، خفیف بوده و برخالف آن در انسان آشکار و خطرناک 
اســت و رعایت دقیق اصول بهداشتی و امنیت زیستی 
برای پیشگیری و مبارزه با این بیماری ضرورت و اهمیت 
بســیاری دارد. مسئول شــبکه دامپزشکی شهرستان 
اردستان با اشاره به اینکه هیچ موردی مبنی بر ابتالی 
تب کریمه کنگو در شهرستان مشــاهده نشده است، 
تصریح کرد: با آغاز فصل گرما و فعالیت کنه ها در محل 
نگهداری دام، مهم ترین راه مقابله با گسترش این بیماری، 
سم پاشی و همچنین کشتار در کشتارگاه تحت نظارت 
دامپزشکی است که باید همه بهره برداران در اسرع وقت 
نسبت به سم پاشی دام و همچنین جایگاه های نگهداری 

آنها اقدام کنند.
وی با بیان اینکه کشتارگاه دام مشترک شهر اردستان 
و زواره به لحاظ امور بهداشــتی و تجهیزات با مشکالت 
عدیده ای مواجه است، اعالم کرد: نبود سالن پیش سرد از 

مهم ترین این مشکالت است.
اســتکی ادامه داد: در راستای پیشــگیری و مقابله با 
تب کریمه کنگو، ستاد پیشــگیری و مبارزه با بیماری 
تب کریمه کنگــو، کارگروه ســالمت و امنیت غذایی، 
جلسه بررسی مشکالت و نواقص کشتارگاه دام و جلسه 
شورای هماهنگی مدیریت بحران، با حضور کارشناسان 
استانداری به دنبال بازدید مشترک از کشتارگاه و غیره 

برگزار شد.
وی افزود: با قول مســاعدت فرماندار و دیگر مسئوالن 
دستگاه های مربوطه در سال جاری، درخصوص احداث 
سالن پیش سرد در کشــتارگاه کنونی و تعیین جایگاه 
مناسب جهت ساخت کشتارگاه صنعتی اقدامات خوبی 
انجام می گیرد. مسئول شــبکه دامپزشکی شهرستان 
اردستان بیان داشــت: مردم گوشت مورد نیاز خود را از 
فروشــگاه های معتبر تهیه کرده و در صورت هرگونه 
تخلف بهداشتی و کشتار غیرمجاز، مراتب را به شبکه های 

دامپزشکی اطالع دهند.

رییس اداره هواشناسی کاشان گفت: تحلیل نقشــه های هواشناسی بیانگر پایداری شرایط جوی در 
دشت کاشان در روزهای آینده است.عباس ارغوانی اظهار کرد: دمای هوای دشت کاشان از ۴2 درجه 
در روز سه شنبه، به 39 درجه در روز پنج شــنبه)امروز( کاهش می یابد؛ اما برای روزهای جمعه و شنبه افزایش دما 
پیش بینی می شود.به گفته وی، پدیده غالب شرایط جوی در این منطقه، صاف تا کمی ابری و در بعد از ظهر همراه 
با وزش باد پیش بینی می شود که با توجه به افزایش دما و وزش باد، باغداران باید نسبت به تهویه گلخانه و استحکام 

سازه ها اطمینان حاصل کنند.
ارغوانی افزود: با توجه به شــروع دوره گرمای تابستانه، رطوبت 
کاهش محسوســی داشته و در این مدت، بیشــترین و کمترین 

میزان رطوبت هوا، به ترتیب 30 و ۸ درجه خواهد بود.
وی تصریح کرد: با توجه به پایداری گرمــا در روزهای آینده، به 
باغداران توصیه می شــود دوره آبیاری در ختان میوه بخصوص 

باغ های مجهز به آبیاری تحت فشار کاهش پیدا کند.
رییس اداره هواشناسی کاشان گفت: متقاضیان کشت زعفران با 
توجه به نزدیک شدن به فصل کاشت این محصول، جهت آماده 
سازی بستر اقدام کنند.ارغوانی تاکید کرد: با توجه به دوره گرما، توصیه می شود که مرتعداران، چرای دام را به صورت 

»شب چر« ادامه دهند  و گله گوسفندان از منابع آبی زیاد دور نشوند.

ريیس اداره هواشناسی کاشان:

گله گوسفندان از منابع آبی زیاد دور نشوند

رییس آبفای دهاقان اظهار داشت: خط آبرسانی به 
دهاقان، بیش از 9 کیلومتر دیگر تا تصفیه خانه بابا دهاقان

شیخ علی مبارکه به پایان رسید.
مجتبی اورنگی ادامه داد:این بخش از مســیر، به طول ۴1 کیلومتر در 
فاز سوم خط انتقال با  لوله چدن داکتیل قطر 300  است که 9 کیلومتر 
آن در مدت یک ماه  اجرا شده است  که از جمله مشخصات اجرای این 
فاز  می توان به موارد اجرایی عبور از موانع و جوی های آب کشاورزی و 
همچنین قنوات در طول مســیر )که با وجود این مسائل کار با بهترین 

کیفیت در حال انجام است( اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد:  تهیه مصالح و اتصاالت قطر 300 لوله چدنی مورد 
نیاز، از مصائب شروع پروژه است که با تالش اداره مالی، پشتیبانی و فنی 

و بهره برداری منطقه، تمامی مشکالت بر طرف شده است.

رییس اداره راه وشهر سـازی آران و بیدگل 
گفـت: عملیات راه سـازی محور نـوش آباد  آران و بیدگل

وآران و بیـدگل به سـفید شـهر بـا سـرعت و دقت بـاال در حـال انجام 
است.

مجتبـی آراسـته بـا اشـاره بـه توقـف عملیـات اجرایـي این محـور در 
سـال هاي گذشـته اظهـار کـرد: ایـن محـور ارتباطـی بـه دلیـل عدم 
سـاخت پل راه آهن، سـال ها متوقف بود و با سـاخت این پـل عملیات 
راه سـازی پـس از سـال ها توسـط اداره کل راه و شـهر سـازی اسـتان 

اصفهـان آغـاز شـد و اکنون بـا پیشـرفت خوبـی در حال اجراسـت.
وی افـزود: با پایان کار ایـن محور ارتباطی، شـهروندان بـرای ارتباط با 
شـهرهای مرکزی و مرکز شهرسـتان، با آسـودگی خاطـر و در امنیت 

کامل رفـت و آمـد مي کنند.

ريیس آبفای دهاقان خبرداد:

 پایان مسیر تصفیه خانه 
بابا شیخ علی مبارکه

ريیس اداره راه وشهر سازی آران و بیدگل:

ساخت محور نوش آباد- 
سفید شهر در حال انجام است

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان، از تجهیز خودروهای این سازمان  به سیستم مکان یاب و دستگاه های GPS خبر داد.کاشان
سید مهدی مجداالشرافی اظهار کرد: با نصب و راه اندازی این سیستم، مدیریت خودروهای امدادی و عملیاتی سازمان 

به شکلی مکانیزه انجام شده و هدایت ماموریت های روزانه نظام مند خواهد شد.
وی تصریح کرد: برای نصب و راه اندازی سامانه مکان یاب، مبلغ هشتاد میلیون ریال از محل اعتبارات سازمان آتش 

نشانی وخدمات ایمنی شهرداری کاشان هزینه شده است. مدیرعامل 
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری کاشان تاکید کرد: 
تجهیز خودروهای ســازمان به سیســتم مکان یاب، باعث خواهد شد 
که حرکت در مســیرهای منتهی به محل ســانحه، در زمانی کوتاه تر 
انجام شده و ماموران بدون هیچ گونه مشــکلی به محل هدایت شوند.

مجداالشرافی تاکید کرد: با وجود اینکه تجهیزات پیشرفته ای برای ارائه 
خدمات بهتر وجود دارد، همکاری و مشــارکت شهروندان در کاهش 
زمان رسیدن به محل حادثه تاثیر بیشــتری خواهد داشت. وی گفت: 
با هدف آگاه سازی همگانی شهروندان، دوره های آموزش آتش نشانی 

برای همه اقشار جامعه، از مهد کودک و مدرسه گرفته تا رانندگان تاکسی، برگزار شده که با استقبال شرکت کنندگان 
روبه رو بوده است.

مديرعامل سازمان آتش نشانی کاشان خبرداد:

GPS تجهیز خودروها به سیستم مکان یاب و

شهردار طالخونچه با بیان اینکه شماری از  طالخونچه
قلعه های این شــهر در فهرســت آثار 
تاریخی کشور به ثبت رســیده و تعدادی دیگر هنوز به ثبت 
نرسیده است افزود: این قلعه ها ظرفیت خوبی برای گردشگری 
محســوب می شــوند و می توان از آنها به عنوان تاسیسات 

گردشگری استفاده کرد.
حسین اسماعیل احمدی با اشاره به اینکه این قلعه ها، مالک 
خصوصی دارند و مذاکره های متعددی با آنها در قالب مشارکت 
برای بازســازی، احیا و تبدیل آنها انجام شــده است گفت: 

متاسفانه تا به امروز با هیچ یک از آنها به توافق نرسیده ایم. 

وی، به نبود شبکه جمع آوری فاضالب به عنوان مشکل اساسی 
این شهر پرداخت و گفت: شهرداری بر اساس مصوبه شورای 
اسالمی شهر، مطالعاتی درخصوص اجرای فاضالب انجام داده 
و آن را در اختیار شرکت آب و فاضالب استان گذاشته؛ ولی به 
دلیل هزینه های سنگین در شــبکه گذاری و ساخت تصفیه 

خانه، این طرح هنوز اجرا نشده است.
شــهردار طالخونچه با بیان اینکه فاضالب این شهر از طریق 
چاه های جذبی جمع آوری و دفع می شــود، اجرای شــبکه 
جمع آوری فاضالب در این شــهر را ضروری دانست و افزود: 
اجرای شــبکه جمع آوری فاضالب، به ارتقای بهداشت شهر 

کمک می کند.
 اسماعیل احمدی در ادامه، تدوین و تصویب برنامه راهبردی 
5ساله را از فعالیت های شهرداری طالخونچه در آغاز فعالیت 
دوره چهارم شوراهای اسالمی شهر اعالم کرد و گفت: بر اساس 
این برنامه راهبردی، اهداف و برنامه های هر ساله شهرداری 
تعریف شده است. او با اشــاره به اینکه تنها ورزشگاه این شهر 
برای بازســازی، ســاخت و بهره برداری، پس از 3سال و نیم 
پیگیری مداوم و بر اســاس تفاهم نامه ای از اداره کل ورزش 
و جوانان، به شــهرداری طالخونچه تحویل داده شد، گفت: بر 
اساس این تفاهم نامه، شهرداری طالخونچه در قبال حدود 5 
میلیارد تومان هزینه در مدت 3 سال در این ورزشگاه، می تواند 

حدود 50 سال از آن ورزشگاه بهره برداری کند. 
وی افزود: بر اساس مصوبه شورای اسالمی شهر 1/5میلیارد 
تومان اعتبار به منظور اجرای فاز اول این ورزشگاه در بودجه 

سال 96 شهرداری طالخونچه اختصاص یافته است.
شهردار طالخونچه گفت: به دلیل نبود فضای مناسب برای انجام 
ورزش باستانی، زمینی برای ساخت این ورزشگاه فراهم شد 
که نیمه اول امسال افتتاح می شود. او ادامه داد: سالن جدید 
مراسم های شهر طالخونچه با حدود 1600 متر مربع زیربنا و 

500 نفر ظرفیت، اردیبهشت امسال افتتاح شد.
وی با بیان اینکه دومین شــهرک صنعتی شهرستان مبارکه 
با وسعت حدود 100 هکتار در شــهر طالخونچه قرار دارد و 
شــهرداری، زمین آن را تملک کرده است افزود: طرح مرحله 
اول آن تهیه شــده و طرح مرحله دوم آن نیــز در حال انجام 
 اســت که به محض اینکه طــرح مرحله دوم آن آماده شــد

 می توانیم زمین های آن را به شــرکت های متقاضی واگذار 
کنیم.

شهردار طالخونچه:

نبود شبکه جمع آوری فاضالب مشکل اساسی است

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان  فالورجان
فالورجان اظهار داشت: به منظور ایجاد 
یک عزم راسخ و همچنین استفاده از پتانسیل های موجود در 
سطح شهرستان فالورجان و همچنین شناسایی و جذب خیران 
قرآنی برای ایجاد وقف های جدید بــا محوریت قرآن، انجمن 
یاوران وقف قرآن کریم در شهرستان فالورجان راه اندازی شد. 
احمد آزادگی افزود: این انجمــن با محوریت اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان فالورجان و با مشارکت اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شهرستان و اداره تبلیغات اسالمی، راه اندازی و چنین 
مقرر شد که به صورت مداوم تشکیل جلسه داده و جهت استفاده 

از ظرفیت دیگر دســتگاه های اجرایی، افراد خیر این ادارات، 
شناسایی و در جلســات این انجمن دعوت شوند تا بتوانیم در 
راستای ایجاد وقف های جدید با محوریت قرآن کریم از این افراد 
استفاده کنیم. وی خاطر نشان شد: از آنجایی که برای اجرای 
برنامه های قرآنی همواره مشــکل مالی وجود داشــته است، 
امیدواریم با ایجاد این انجمن و کمک خیرین بتوانیم موقوفات 
جدیدی برای تامین مالی برنامه های قرآنی در سطح شهرستان 
ایجاد کنیم. احمد آزادگی در ادامه، به ایجاد یک تقویم قرآنی در 
شهرستان فالورجان اشاره و تصریح کرد: برای شناسایی فعاالن 
قرآنی و همچنین با هدف ایجاد هماهنگی و جلوگیری از موازی 

کاری در امر برگــزاری برنامه های قرآنی و اســتفاده بهینه از 
پتانسیل های موجود در سطح شهرســتان، در این راستا طی 
نشستی با حضور ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان مقرر 
شد تا با محوریت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، یک تقویم ثابت 
ساالنه برای برگزاری برنامه های قرآنی در سطح شهرستان تهیه 
و تدوین شود. وی افزود:چنین مقرر شــد که تمامی ادارات و 
دستگاه هایی که در طول ســال اقدام به برگزاری برنامه های 
قرانی می کنند، با ارائه برنامه های خود به این کارگروه، جهت 
یکپارچه سازی برنامه های قرآنی با این کارگروه همکاری کنند.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان فالورجان گفت: 
این اقدام گام بزرگی اســت که برای برگزاری هرچه باشکوه تر 
برنامه های قرآنی برداشته شده و موجب ساماندهی و استفاده از 

پتانسیل های قرآنی در سطح شهرستان می شود.

ريیس اداره اوقاف و امور خیريه شهرستان فالورجان:

تقویم ثابت ساالنه جهت برگزاری برنامه های قرآنی تدوین می شود

حاشیه های نوسان قیمت مرغ در بازارهای لنجان
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سرهنگ سيروس ميرزایی، فرمانده انتظامي شهرستان فارسان از كشف بيش از 3 تن آرد 
خبازي قاچاق در این شهرستان خبر داد و گفت: ماموران در بازرسي از یک خودرو 90 كيسه 

آرد قاچاق فاقد مدارك قانوني كشف و یک نفر را در این رابطه دستگير كردند. 

كشف بيش از 3 تن آرد خبازي قاچاق در فارسان
اخبار

معاون  توسعه  و  پشتيبانی هواشناسی چهارمحال  و بختياری 
تاكيد كرد: مطابــق مطالعات مركز ملــی مدیریت بحران، 
65درصد استان از خشکسالی شدیدو 25 درصد ازخشکسالی 
متوســط و خفيف رنج می برند و به طــور كلی چهارمحال و 

بختياری جزو استان های خشک محسوب می شود.
مهــرداد قطره، معاون  توســعه  و  پشــتيبانی هواشناســی 
چهارمحال  و بختياری با اشــاره به اینکه وضعيت فعلی آب 
و هوای اســتان كمی ابری اســت اظهار كــرد: درچند روز 
آینده آسمان استان كمی ابری گاهی با وزش بادهای شدید 

پيش بينی شــده و حداقل دمادر مركز اســتان درصبح روز 
گذشته11 درجه و در گرم ترین زمان 34 درجه سانتی گراد 

بود.
وضعیت بارندگــی در چهارمحــال و بختیاری 

نامطلوب است
قطره وضعيت بارندگی در استان را نامطلوب دانست و افزود: 
بارندگی از مهرماه سال گذشته تا به امروز به 504 ميلی متر 
ميانگين بلندمدت رسيده؛ این در حالی است كه این ميزان 
در سال گذشته 512 و با ميانيگن بلندمدت 590 ميلی متر 

بوده است.
معاون توسعه و پشتيبانی هواشناسی چهارمحال و بختياری 
با اشاره به خشکســالی های پی در پی در این استان تصریح 
كرد: چهارمحال و بختياری، امسال نهمين سال خشکسالی 
را پشت سرگذاشته و در شهرستان كوهرنگ كه سرچشمه 
رودخانه كارون بوده و دومين قطب بارش در كشور است، از 
9 سال گذشــته تا به امروز بيش از 2 هزار ميلی متر كاهش 

بارندگی داشتيم.
اســتان چهارمحال و بختیاری جزو استان های 

خشک کشور است
وی ادامه داد: در ده سال اخير به طور ميانگين 864 ميلی متر 
كمبود بارندگی تجربه كردیم و این وضعيت با یک سال بارش 

پربار هم جبران نخواهد شد.
قطره، چهارمحال و بختياری را جزو اســتان های خشــک 
كشور عنوان و خاطرنشــان كرد: مطابق مطالعات مركز ملی 
مدیریت بحران، 65 درصد استان از خشکسالی شدید و 25 
درصد از خشکسالی متوسط و خفيف رنج می برند و به طور 
كلی چهارمحال و بختياری جزو استان های خشک محسوب 

می شود.
وی تاكيد كرد: با وجود اینکه اســتان ما نسبت به ميانگين 
بارندگی كشــور، اســتان پرآب اســت، اما به همين ميزان 
آسيب پذیری آن نيز بيشتر است و این خود یک بحران جدی 

تلقی می شود.
قطره به برخی شهرستان ها و روســتاهای استان اشاره كرد 
و گفت: وضعيت اســتان ما به گونه ای اســت كه در برخی 
از روستاها و شهرهای شهرســتان های بن، سامان، لردگان، 

بروجن و حتی كوهرنگ با تانکر آب رسانی می شود.
وی در پایان خطاب به مســئوالن و مردم گفــت: باید قدر 
آب را بيشــتر بدانيــم و در مصــارف خود دقت بيشــتری 
 داشــته و مســئوالن نيز بــرای حــل مشــکالت اهتمام 

جدی صورت دهند.                       

با مسئوالن

درچهارمحال و بختیاری صورت می گیرد؛

پرداخت تسهیالت میلیاردی  
برای توسعه مشاغل خانگی

 اســتاندار چهارمحال و بختياری گفــت: بيش از 22 
ميليارد ریال تسهيالت برای توســعه مشاغل خانگی 
در اســتان چهارمحال و بختياری پرداخت می شــود.

قاسم ســليمانی دشتکی درســتاد اقتصاد مقاومتی با 
اشاره به اینکه بيش از 22 ميليارد ریال تسهيالت برای 
توسعه مشاغل خانگی در استان چهارمحال و بختياری 
پرداخت می شود، اظهار داشت: توسعه مشاغل خانگی 
در چهارمحــال و بختياری از اهداف اصلی مســئوالن 
در این استان اســت. وی عنوان كرد: این تسهيالت با 
كارمزد بســيار پایين در اختيار متقاضيان شــغل قرار 
می گيرد. اســتاندار چهارمحال و بختياری با اشاره به 
اینکه توســعه مشــاغل خانگی نقش مهمی در ایجاد 
اشــتغال در چهارمحال و بختياری دارد، اظهار داشت: 
باید از ظرفيت مشاغل خانگی برای كاهش نرخ بيکاری 
در اســتان بهره گرفت.ترویج مشــاغل خانگی زمينه 
 ساز افزایش رونق اقتصادی در چهارمحال و بختياری

 است . 
استاندار چهارمحال و بختياری بيان كرد: ترویج مشاغل 
خانگی زمينه ساز افزایش رونق اقتصادی در استان است 

و موجب بهبود معيشت مردم می شود.

 جمع آوری 400هزار اثر
از شهدای استان

مدیــركل بنيــاد شــهيد و امــور ایثارگران اســتان 
از جمع آوری 400 هــزار اثر از شــهدای چهارمحال 
و بختيــاری خبر داد. فریبــرز نجفی گفــت: این آثار 
شــامل زندگی نامــه، وصيت نامه، دســت نوشــته، 
خاطــرات و اســناد خاص بــرای نگهــداری در موزه 
 شهدای دفاع مقدس مركز اســناد ملی جمع آوری و

ارسال شد.   
نجفی با اشــاره به ثبــت چهار هزار ســاعت خاطرات 
رزمندگان استان افزود: نگهداری و مراقبت ازاسناد اوليه 
و آثار ارزشمند شهدای این استان نقش مهمی در انتقال 
فرهنگ واالی ایثار و شهادت به نسل های بعدی جامعه 
دارد. وی گفت:اسنادوآثارجمع آوری شده با روش های 
كارشناسی واســتانداردثبت ودرآرشيو جامع كشوری 
نگهداری می شود تا برای نســل های بعدی و استفاده 
و مطالعه تمامی عالقه مندان، محققان، پژوهشــگران 
ومولفان درسراسر دنيا قابل دسترسی شود. نجفی ادامه 
داد: جمع آوری این آثار 10 سال به طول انجاميده است.

معاون  توسعه  و  پشتیبانی هواشناسی چهارمحال  و بختیاری گفت: چهارمحال و بختیاری امسال نهمین 
سال خشکسالی را پشت سرگذاشته و در شهرستان کوهرنگ که سرچشمه رودخانه کارون بوده و دومین 

قطب بارش در کشور است از 9 سال گذشته تا به امروز بیش از 2 هزار میلی متر کاهش بارندگی داشتیم.

بهره برداری از دو مجتمع خیری 
حوزه بهداشت در شهرستان کیار

ریيس دانشــگاه علوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانی 
چهارمحال و بختيــاری از بهره بــرداری دو پــروژه خيری حوزه 

بهداشت درشهرستان كيار تا پایان سال خبر داد.
ارســالن خالدی فر در بازدید مشــاور وزیر و دبيــر مناطق كمتر  
توسعه یافته وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی از مناطق 
محروم شهرســتان كيار اظهار كرد: مجموعه آزمایشگاه مركزی، 
مركز دیاليز، مركز مشــاوره قبل از ازدواج و كلينيک دندانپزشکی 
شادروان جاسم خدابخشــی با زیر بنای یک هزار و 500 متر مربع 
در سه طبقه از جمله پروژه های خيری شهرستان شلمزار است كه 

تاكنون پيشرفت 60 درصدی داشته است.
وی افزود: مبلغ 200 ميليون تومان از اعتبارات این پروژه از آورده  
خير و مابقی از محل اعتبارات پروژه های مصوب سفر وزیر بهداشت 

به استان چهارمحال و بختياری تامين می شود.
ریيس دانشــگاه علوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانی 
چهارمحال و بختياری ادامه داد: مركز مدیریت حوادث و اورژانس 
فوریت های پزشکی 115 شادروان جاسم خدابخشی شهرستان كيار 
از دیگر پروژه هایی است كه تاكنون پيشرفت فيزیکی 50 درصدی 
داشته است.خالدی فر اضافه كرد: 50 ميليون تومان از اعتبار مورد 
نياز این پروژه نيز توسط افراد خير و مابقی از محل اعتبارات دانشگاه 
تامين شده است. وی در پایان افزود: این دو پروژه ها تا پایان سال 

جاری مورد بهره برداری قرار می گيرند.

افزایش پروازهای داخلی و خارجی 
از فرودگاه شهرکرد

نماینده مردم اردل، فارســان، كوهرنگ و كيار در مجلس شورای 
اسالمی گفت: پرواز تهران-شــهركرد- عسلویه، تهران-شهركرد- 

كيش و تهران- شهركرد- كویت برقرار می شود.
علی كاظمی باباحيدری با اشــاره به دیدار با مدیرعامل ســازمان 
هواپيمایی جمهوری اسالمی ایران، اظهار كرد: هدف این است كه 

جاده های هوایی استان توسعه یابند.
وی افزود: افزایش تردد به اســتان موجب پيشرفت چهارمحال و 

بختياری و توسعه خطوط هوایی، ریلی و زمينی خواهد شد.
عضو كميســيون برنامه، بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای 
اسالمی تصریح كرد: برقراری پرواز از استان به عسلویه، اهواز، كيش، 
و كشورهای كویت و عراق خواسته مردم استان بوده و در این دیدار 

در این خصوص بررسی های الزم صورت گرفت.
كاظمی باباحيدری با اشــاره به حضــور اســتاندار چهارمحال و 
بختياری و نماینده مردم بروجن در این دیدار، تاكيد كرد: مقررشد 
پرواز تهران- شهركرد- عسلویه، تهران- شهركرد- كيش و تهران-

شهركرد-كویت برقرار شود.
وی گفت: در آینده نيز پرواز شــهركرد- نجف برقــرار و پروازهای 
شهركرد - تهران و بالعکس و شهركرد-مشهد و بالعکس نيز بيشتر 

شود.
ریيس مجمع نمایندگان اســتان با بيان اینکه خرید هواپيماهای 
ATR برای كشور انجام شده است، خاطرنشان كرد: مقرر شده كه 

سهميه ای از این هواپيما برای استان در نظر گرفته شود.

معاون  توسعه  و  پشتیبانی هواشناسی استان:

چهارمحال و بختياری در نهمين سال خشکسالی قرار دارد

ابالغ وقت رسیدگی
5 شــماره ابالغنامــه: 9610100350204875 شــماره پرونــده:  /593
9609980350200407 شماره بایگانی شعبه: 960486 خواهان محمدباقر هاشمی 
فرزند رضا دادخواستی به طرفیت خوانده خسرو حیدری به خواسته مطالبه وجه چک 
و سفته تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304  ارجاع و 
به کالسه 960486 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/07/01 و ساعت 12 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م 
الف: 14385 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)158 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی 
شــماره   9610106793800735 ابالغنامــه: شــماره   5 /594
پرونده:9609986793800546 شماره بایگانی شعبه:960546 ابالغ شونده حقیقی: 
یوسف علی باطنی فرزند علی ، تاریخ حضور:1396/07/05 چهارشنبه ساعت: 9 محل 
حضور: اصفهان چهارراه شیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای 
حل اختالف در خصوص دعوی حســن احمدی به طرفیت  شما در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:14346 شعبه 8 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم()67 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی 

شــماره   9610106793800737 ابالغنامــه: شــماره   5 /595
پرونده:9609986793800544 شــماره بایگانی شــعبه:960544 ابالغ شــونده 
حقیقی: اکبر محمدی دهنوی فرزند ابراهیم به نشــانی مجهــول المکان ، تاریخ 
حضور:1396/07/05 شنبه ســاعت: 11/30 محل حضور: اصفهان چهارراه شیخ 
صدوق چهارراه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف در خصوص 
دعوی حسن احمدی به طرفیت  شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه 
حاضر شوید.م الف:14347 شعبه 8 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 

شهدای مدافع حرم()71 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/596 شــماره درخواســت: 9610460354500015 شــماره پرونــده: 
9609980360500255 شماره بایگانی شعبه: 960564 شاکی اشرف جنانی فرزند 
جواد شــکایتی علیه فرهاد اصغری دائر بر 1- توهین 2- تهدید 3- قدرت نمایی با 
سالح سرد تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )119 جزایی سابق( واقع در اصفهان 
خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق شماره 343 ارجاع و به کالســه 960564 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1396/07/10 و ساعت 9/30 تعیین شده و نظر به اینکه متهم مجهول المکان می 
باشد به استناد ماده 174 قانون آیین دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم دعوت می گردد که 
جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده 
تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 14376 شعبه 119 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان )119 جزایی سابق()165 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/597 شــماره درخواســت: 9610460354500016 شــماره پرونــده: 

9609980358300582 شماره بایگانی شــعبه: 960562 شاکی مهدی چنگانی 
خوراسگانی فرزند محمدعلی شکایتی علیه سیداکبر موسوی دائر بر خیانت در امانت 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 119 
دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )119 جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهار باغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 343 
ارجاع و به کالسه 960562 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/07/10 و ساعت 
10 )ده( تعیین شده و نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد به استناد ماده 174 
قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی طبع و نشر می شــود و از متهم دعوت می گردد که جهت رسیدگی در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم 
 مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 14375 شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 

)119 جزایی سابق()160 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/598 شــماره درخواســت: 9610460354500014 شــماره پرونــده: 
9609980365900329 شماره بایگانی شعبه: 960565 شاکی زهره مهوری فرزند 
محمدتقی شــکایتی علیه امید کیانی دائر بر ترک انفاق تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر 
اصفهان )119 جزایی ســابق( واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شــهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 343 ارجاع و به کالسه 
960565 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/07/10 و ساعت 11:30 تعیین 
شده و نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد به استناد ماده 174 قانون آیین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و 
نشر می شود و از متهم دعوت می گردد که جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و 
در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
نمود. م الف: 14377 شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )119 جزایی سابق(

)157 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی 

شــماره   9610106797100288 ابالغنامــه: شــماره   5 /599
پرونده:9509986797100791 شماره بایگانی شعبه:950791 ابالغ شونده حقیقی: 
حمزه رحیمی فرزند احمد  به نشــانی مجهول المکان ، تاریخ حضور:1396/07/01 
شنبه ساعت: 16 محل حضور: اصفهان-خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبه روی 
مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 57 در خصوص دعوی ابراهیم دادخواه 
تهرانی به طرفیت  شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
م الف:15340 شعبه 41 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک(

)73 کلمه،یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی 

شــماره   9610106797200356 ابالغنامــه: شــماره   5 /600
پرونده:9609986797200384 شــماره بایگانی شــعبه:960384 ابالغ شــونده 
حقیقی: محمد مظاهری به نشــانی مجهول المکان ، تاریخ حضور:1396/07/01 
شنبه ساعت: 15/30 محل حضور: اصفهان-خیابان ســجاد خیابان آیت اله ارباب 
روبه روی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 57 در خصوص دعوی خسرو 
دادخواه تهرانی به طرفیت  شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر 
شوید.م الف:15339 شعبه 42 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره 

یک()71 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/607 در خصوص پرونده کالســه 960249 خواهان روح ا... قادری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد دوســتی فر تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی 

بــرای مــورخ 96/7/3  ســاعت 17/30 عصر  تعیین گردیده اســت بــا توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر مــاده 73 قانون آئین 
دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال شورای حل اختالف 
مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:15345 
 شعبه 39 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)109 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغنامــه: 9610100367301305 شــماره پرونــده:  /609
9509983655701231 شــماره بایگانی شــعبه: 960026 احضار متهم مرتضی 
صادقی حسب کیفرخواست صادره از دادســرای عمومی و انقالب فالورجان آقای 
مرتضی صادقی متهم است به فروش 114 گرم هروئین که پرونده جهت رسیدگی به 
شعبه دوم دادگاه انقالب ارجاع گردیده است به کالسه 960026 ش 2 ثبت گردیده 
است و وقت رسیدگی بتاریخ 1396/7/5 ساعت 11 تعیین گردیده است و به لحاظ 
متواری بودن متهم مراتب طی دو نوبت در جراید کثیراالنتشــار درج تا متهم جهت 
دفاع از خود در جلسه رســیدگی حاضر گردد در غیر این صورت وفق مقررات اتخاذ 
تصمیم می گردد. م الف: 15367 شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی شهرستان اصفهان 

)109 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغنامــه: 9610100353002591 شــماره پرونــده:  /611
9609980362600553 شماره بایگانی شعبه: 960471 محاکم کیفری 2 دادگستری 
شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 9560471 برای ابراهیم 
ســلیمانی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی تقاضای کیفر نموده که رســیدگی به 
موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخ 96/07/10 ساعت 11 صبح 
تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در 
اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد. بدیهی اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 
 غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 15320 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

 )104 جزایی سابق( مجتمع شهید بهشتی)132 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغنامــه: 9610100353002636 شــماره پرونــده:  /612
9209980364001733 شــماره بایگانی شــعبه: 930934 محاکــم کیفری 2 
دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 930934 
به اتهام معاونت در حمل یک قبضه سالح برنو بدون مجوز تقاضای کیفر نموده که 
رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخ 96/07/11 ساعت 
8:30 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم 
و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد. بدیهی اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 
 غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 15321 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

 )104 جزایی سابق( مجتمع شهید بهشتی )132 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

5/625 آقای محمود صابری دارای  شناســنامه شــماره 178 به شرح دادخواست 
به کالســه 410/96  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان آقا محمد صابری به شناسنامه 4804 در تاریخ 96/05/06 

اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
عذراخانم فرزانگان به شماره شناســنامه 330 به عنوان همسر متوفی، محمود به 
شماره شناسنامه 178، عباس به شماره شناسنامه 6323، منیره به شماره شناسنامه 
8264، عطیه به شماره شناسنامه 22، همگی صابری به عنوان فرزندان متوفی بوده 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شود. م الف: 
 5/2/96/371 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف آران و بیدگل- عباس اربابی

 )148 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/634 خواهان سید ابوالقاسم تژ دادخواستی به طرفیت خوانده سید جواد حجازی 
به خواسته ابطال سند تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان آران و بیدگل نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان آران و 
بیدگل واقع در آران و بیدگل ارجاع و به کالسه 9609983620200195 ثبت گردیده 
که وقت رســیدگی آن 1396/07/04 و ســاعت 10/30 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده سید جواد حجازی ودرخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م 
الف: 5/2/96/373 دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان آران 

و بیدگل)150 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/624 آقای مهدی اسالمیان آرانی دارای  شناسنامه شماره 409 به شرح دادخواست 
به کالسه 386/96  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عباسعلی اسالمیان آرانی به شناســنامه 57 در تاریخ 93/05/31 
اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
سادات میرمعصومی آرانی به شماره شناسنامه 311 به عنوان همسر متوفی، مهدی 
به شماره شناسنامه 409، محدثه به شماره شناسنامه 353، فاطمه به شماره شناسنامه 
1847، زهره به شماره شناسنامه 271، همگی اســالمیان آرانی  به عنوان فرزندان 
متوفی بوده والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شود.م الف: 5/2/96/372 رییس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف آران 

و بیدگل- مهدی عموزاده )151 کلمه، دو کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/579 شــماره صادره : 1396/42/402315- 1396/5/22 نظر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شــماره 4485/1561 مجزی شده از 20 فرعی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم معصومه 
حسینی و غیره فرزند حبیب اله در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حــدود پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 96/06/22 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 16022 قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)150 کلمه، 2 کادر(

مدیر امور باغبانی جهادكشاورزی چهارمحال و بختياری گفت: 
تاجران كشورهای هندوستان وعربی حوزه خليج فارس، مشتری 
15 هزار تن بادام توليدی »مامایی« استان هستند كه امسال نيز 
با شروع فصل برداشت، فرآیند انعقاد قرارداد درحال انجام است.

ابراهيم شيرانی ميزان بادام توليدی سال جاری استان را 24 هزار 
تن برآورد كرد و افزود: 65 درصد از محصول بادام توليدی استان 

را رقم مامایی صادراتی تشکيل می دهد.
وی قيمت هر كيلوگرم مغز بادام صادراتی استان را 900 هزار 

ریال ذكر كرد و گفت: به دليل مرغوبيت این محصول، بيشتر 
كشورهای همســایه حوزه خليج فارس نيز برای خرید اعالم 

آمادگی كرده اند.
مدیرامور باغبانی جهادكشاورزی چهارمحال و بختياری سطح 
زیركشت باغات بادام استان را 14 هزار هکتار اعالم كرد وافزود: 
حدود 2 هزار هکتار از این باغات به صورت نهال و نابارورند. وی 
توضيح داد: چهارمحال و بختياری رتبه نخست توليد بادام كشور 
را دارد و امسال به طور ميانگين حدود 2 تن در هکتار توليد شده 

است. به گفته وی؛ بادام چهارمحال و بختياری به استان های دیگر 
به ویژه اصفهان، تهران و آذربایجان شرقی ارسال و از آنجا پس از 

فرآوری و بسته بندی به خارج از كشور صادر می شد. 
 40 هزار و 890 هکتار از زمين های كشــاورزی این استان به 
كشت محصوالت باغی )هسته درشت و ریز( اختصاص دارد كه 
30 هزار و 704 هکتار آن بارور و مابقی شــامل نهال و درختان 
غيربارور است.ســاالنه در چهارمحال وبختياری بيش از یک 
ميليون و 500 هزار تن محصوالت باغی، زراعی، دامی و شيالت 
 توليد می شــود و سطح زیركشت اســتان 270 هزار هکتار با

 60 هزار بهره بردار است.

فروش 15 هزار تن بادام چهارمحال وبختیاری به تاجران هندی وعربی
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اخباريادداشت

محیط زيست

معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: شاید 
در حال حاضر در آموزش و پرورش توجه بسیاری به آموزش می شود، اما باید به 
پرورش دانش آموزان نیز توجه ویژه ای شود چرا که بدون شک یک دانش آموز 

سالم می تواند فعالیت های خود را بهتر انجام دهد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا به نقل از اداره اطالع رسانی و روابط عمومی اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان، عبدالرضا رئیسی در کارگاه کشوری مداخله در 
فوریت های اجتماعی با حضور رؤسا و کارشناسان مراقبت در برابر آسیب های 
اجتماعی ادارات کل آموزش و پرورش اظهار کرد: اصفهان در مرکز کشور واقع 
شده و هم اکنون جمعیتی بیش از ۵ میلیون نفر در استان وجود دارد که ۵۰ درصد 
از این جمعیت در شهر اصفهان زندگی می کنند. وی افزود: هم اکنون جمعیت 
دانش آموزی استان حدود ۸۶۰ هزار نفر هستند که در ۴۱ ناحیه و منطقه تقسیم 

شده اند و بیش از ۳۰۰ هزار نفر از آنها در شهر اصفهان تحصیل می کنند.

بهره مندی ۳۹ هزار 
مددجو از حمایت های 

فرهنگی کمیته امداد

لزوم توجه ویژه به 
پرورش دانش آموزان از 
سوی آموزش و پرورش 

معاون امور فرهنگی کمیته امداد اســتان اصفهان، با بیان اینکه توانمندسازی 
فرهنگی مددجویان یکی از رویکردهای اصلی این نهاد است، گفت: ۳۹ هزار و 
۵۷۰ نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان در سال ۹۵ از خدمات 

فرهنگی بهره مند شدند.
کریم زارع با اشــاره به اینکه خدمات فرهنگی با هدف رشد و تعالی اجتماعی 
خانواده ها ارائه می شــود، عنوان کرد: تحکیم  بنیان خانواده و ســبک زندگی 
 اسالمی ایرانی از جمله خدماتی اســت که زنان تحت حمایت از آن بهره مند 

می شوند.
معاون امور فرهنگی کمیته امداد اســتان اصفهان  عنــوان کرد: آموزش های 
فرهنگی شامل هشت شیوه اصلی آموزشی با عنوان  آموزش های گروهی، چهره 
به چهره، غیر حضوری، اردویی، اردوی جهادی و سواد آموزی بوده و سال گذشته 

بالغ بر ۵ میلیارد و ۸۲۹ میلیون ریال در این مسیر هزینه شده است.

خبر کشته شدن ۳۰ 
زائر خانه خدا کذب 

است

رییس سازمان حج و زیارت گفت: خبری که درباره کشته شدن ۳۰ زائر خانه خدا در برخی شبکه های اجتماعی منتشر شد، کذب است و همه زائران ایرانی در صحت و سالمت به سر می 
برند.روز سه شنبه  در شبکه های اجتماعی خبری منتشر شد که نگرانی هموطنان را برانگیخت. رسانه های خبری عربستان بدون اشاره به جزئیات حادثه اعالم کردند که دست کم ۳۰ نفر 
از زائران خانه خدا در شهر مکه جان خود را از دست داده اند.حمید محمدی، رییس سازمان حج و زیارت در این باره اعالم کرد: تمام زائران ایرانی بیت ا... الحرام در صحت و سالمت هستند و 
خبرکشته شدن ۳۰ زائر خانه خدا مربوط به فوت شدگان کشورهای مختلف از ابتدای حج امسال است. وی این خبر را ناشی از اشتباه برخی خبرگزاری ها در ترجمه دانست و گفت: این رقم 
مربوط به کل حجاجی بوده است که از آغاز عملیات حج در سرزمین وحی درگذشته اند.رییس سازمان حج و زیارت از رسانه ها خواست تا اخبار رسمی را صرفا از منابع معتبر نظیر سایت 
سازمان حج و زیارت و پایگاه اطالع رسانی بعثه مقام معظم رهبری و رسانه های رسمی و معتبر دنبال کنند. وی افزود:  متاسفانه تنها یک زائر ایرانی ۸۴ ساله به دلیل عارضه قلبی چند روز 

قبل در مکه مکرمه دارفانی را وداع گفت. گفتنی است از هشتم مرداد تا کنون ۴۸ هزار و ۵۰۰ زائر ایرانی به سرزمین وحی سفر کرده اند.  

رییس بنیاد نخبگان اســتان اصفهان گفت: بنیاد نخبگان 
اصفهــان عضو نــدارد و این ســازمان با بررســی پرونده 
 کسانی که درخواست ارســال می کنند، به آنها تسهیالت 

ارائه می کند.
شــقایق حق جوی جوانمرد با بیان اینکه اکثر دانشجوها، 
نخبه ها و اســتعدادهای برتر ما را تشکیل می دهند، اظهار 
داشت: دانشجوهای دانشگاه های ممتاز ما همانند دانشگاه 
صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان می توانند با ارسال رزومه 
خود در صورت پذیرش آن توســط بنیاد نخبگان، صاحب 

سهمیه ای در این بنیاد شوند.
وی درباره   تسهیالتی که به نخبگان تعلق می گیرد، افزود: 
این تسهیالت برای دانشجویان شامل مقرری ماهیانه، وام 
مسکن، وام خودرو تسهیالت برای حج عمره و غیره می شود. 
همچنین می توانند با دریافــت پروژه هایی از وزارت دفاع و 
تکمیل این پروژه ها، مشمول کسری خدمت سربازی شوند 
و در برخی موارد نیز این پروژه ها در صــورت همخوانی با 
رشته تحصیلی فارغ التحصیالن می تواند به عنوان پایان نامه 

دانشگاهی نیز پذیرفته شود.
رییس بنیاد ملی نخبگان استان اصفهان ادامه داد: بنیاد ملی 
نخبگان عضو ندارد؛ بلکه رویکرد آن شناســایی اجتماعات 
نخبه ازطریق رصد رفتار و فعالیت های علمی آنان در تمامی 
حوزه ها همانند علم، فناوری، فرهنگ، نوآوری، قرآن، هنر، 

ادب و غیره است. این بنیاد با پشتیبانی از فعالیت های آنان 
و با همکاری همه دســتگاه های ذی ربط، در پی اثرگذاری 

مناسب نخبگان در حوزه تخصصی خود است.
حق جوی جوانمرد افزود: بنیاد ملی نخبگان در ســال های 
اخیر تسهیالتی را ویژه دانشــجویان برتر، در غالب جوایز 
تحصیلی در نظر گرفته اســت و از ســوی دیگر گروه هایی 
همچون نخبگان هنری، استعدادهای ملی مهارت، نخبگان 
قرآنی، اســتادیاران جــوان و چهره های مانــدگار علمی 
شناسایی شده و از تســهیالت بنیاد ملی نخبگان استفاده 
کرده اند. در ســایر رشــته ها نیز آیین نامه هایی به منظور 
اجرایی شدن طرح های حمایتی بنیاد نخبگان از نخبگان، 

در دست تدوین قرار دارد.

معاون امور اجتماعی بهزیســتی اصفهان با بیان اینکه 
کودکان زیر ۶ ســال همراه با مادرانشان در بند نسوان 
زندان نگهداری می شــوند، گفت: هر کودک متناسب 
با دوران محکومیت مادر در زندان، به این مهد کودک 
مراجعه کــرده و از آموزش هــای الزم و تفریح و بازی 

بهره مند می شود.
مرضیه فرشاد پیرامون عملکرد مهدهای کودک   وابسته 
به زندان زنان اظهار داشت: در اصفهان خیریه حضرت 
علی اصغر)ع( که دارای مجوز از بهزیســتی اســت در 
زندان با هزینه شــخصی پروانه مهد کــودک دریافت 
 کــرده و در آنجا محلی را برای مهد کــودک در اختیار 

گرفته است.
 وی افــزود: هزینه هــای الزم برای ایــن مهد کودک 
 توســط خیریــه پرداخــت شــده و کودکانــی که 
مادران آنها به هر دلیل در زندان هســتند، طی دوران 
محکومیت در طول روز در ایــن مهد کودک نگهداری 

می شوند.
معاون امور اجتماعی بهزیستی اصفهان با اشاره به تعداد 
کودکان در این مهد کودک خاطرنشان کرد: آمار در این 
مورد بسیار متفاوت است چراکه تعداد آنها ثابت نیست 
و متناسب با شرایطی که در بند نسوان زندان وجود دارد 

متفاوت خواهد بود.

وی افزود: فضای موجود ظرفیــت پذیرش ۳۰ کودک 
را داراســت اما ممکن اســت در یــک روز ۵ کودک و 
روز دیگر بیشــتر یا کمتر از این تعــداد در مهدکودک 

نگهداری شوند.
معاون امور اجتماعی بهزیســتی اصفهان با بیان اینکه 
کودکان زیر ۶ سالی که همراه مادر در زندان هستند از 
این مهد کودک استفاده می کنند، تصریح کرد: کودک 
در طول مدت حبس مادر در بند نسوان و نزد مادر بوده 
و در طول ساعت اداری، از بند نســوان به مهد کودک 
منتقل شده و خدمات آموزشی الزم را دریافت می کند؛ 
همچنین به بــازی و تفریح پرداخته و مجــددا بعد از 

ساعت اداری نزد مادر خود برمی گردد.

معاون امور اجتماعی بهزيستی اصفهان مطرح کرد:

افتتاح مهد کودک خیریه حضرت علی اصغر )ع( در زندان اصفهان

 بهزیستی در شهر 

ريیس بنیاد نخبگان استان اصفهان:

بنیاد نخبگان اصفهان عضو ندارد

توقیف عرقیات تاریخ گذشته
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شــهر و میمه گفت: بازرسان 
این شبکه در بازرســی  از مراکز تهیه و توزیع موادغذایی، یک محموله به وزن 

۳۳۰کیلوگرم  انواع عرقیات تاریخ گذشته را کشف و معدوم کردند.

آموزش کتاب انسان و محیط 
زیست به دبیران قبل از سال 

تحصیلي
دبیران کتاب درسي انسان و محیط زیست، تا قبل از آغاز 
سال تحصیلي جدید، آموزش هاي الزم براي تدریس آن 
را فرا مي گیرند. به گزارش پایگاه اطالع رســاني محیط 
زیست،کیومرث کالنتري مدیر کل دفتر آموزش محیط 
زیســت با اعالم این خبر گفت: با توجه به اتمام تدوین 
کتاب درسي »انسان و محیط زیست« ویژه دانش آموزان 
پایه یازدهم متوسطه و انتشار نسخه اولیه آن به صورت 
الکترونیک، دبیران کتاب درسي مذکور تا پیش از آغاز 
سال تحصیلي جدید، آموزش تدریس آن را فرا خواهند 
گرفت. کیومرث کالنتري افزود: کتاب انســان و محیط 
زیست کتابي مســئله محور بوده و دبیران مربوطه باید 
قبل از تدریس آن به دانش آموزان، آموزش هاي الزم را 
فراگیرند. وي ادامه داد: این کتاب براي نخستین بار است 
که با تعامل ســازنده وزارت آموزش و پرورش و سازمان 
حفاظت محیط زیست تهیه شــده و قرار است از ابتداي 
سال تحصیلي پیش رو، هر هفته به مدت ۲ ساعت براي 
دانش آموزان تمامي رشــته هاي تحصیلي پایه یازدهم 

کشور تدریس شود.
مدیر کل دفتر آموزش محیط زیست با بیان اینکه کتاب 
درسي انســان و محیط زیســت در مرحله چاپ است، 
گفت: قرار است از نســخه چاپي آن در اوایل شهریورماه 

رونمایي شود.

کاهش 5۰ درصدی تخلفات 
صید و شکار در اردستان

رییس اداره حفاظت محیط زیســت اردستان گفت: 
میزان تخلفات شــکار کل و بز، قوش و میش و آهو در 
پنج ماه ابتدایی سال۹۶ نســبت به مدت مشابه سال 
قبل۵۰ درصد کاهش یافته اســت. حسین شواخی با 
بیان اینکه شکار چهار پا ممنوع اعالم شده است، اظهار 
کرد: این موضوع یکی از دالیل کاهش میزان تخلفات 
شکار و تقویت و تکثیر جمعیت چهار پایان مذکور بوده 
است. وی تصریح کرد: میزان تخلفات شکار و صید در 
پنج ماهه ابتدایی ســال ۹۶ در شهرستان اردستان دو 

مورد بوده است.
رییس اداره حفاظت محیط زیست اردستان درخصوص 
دالیل کاهش جرایم در این حوزه اضافه کرد: افزایش 
جریمه ضرر و زیان صید و شکار، آگاهی بخشی به مردم 
و ارتقای حس دوســتی با حیات وحــش بین جوامع 

محلی، باعث کاهش تخلفات صید و شکار شده است.

برخی دولت ها چوب الی چرخ پلیس می گذارند
امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان اصفهان در این مراسم، 
جمهوری اسالمی ایران را امن ترین کشور جهان نام برد و رسیدن 
به این مهم را درنتیجه تالش مرزبانان و نگهبانان کشور دانست.

آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد در ادامه با اشاره به اینکه 
بسیاری از کشورهای پیشرفته در برقراری امنیت ادعا دارند اما 
ناامنی در کشورشان موج می زند، تصریح کرد:  جمهوری اسالمی 
ایران امن ترین کشور جهان است و این به حسن تالش مرزبانان و 
نگهبانان کشور بوده؛ درحالی که  بجز امنیت جان و مال، امنیت 
فرهنگی، جلوگیری از ناهنجاری های اجتماعی و جلوگیری از 
فسادهای خیابانی بر عهده نیروی انتظامی است که به تنهایی در 
حال انجام وظیفه است. وی با بیان اینکه نیروی انتظامی همواره 
در عرصه مقابله با اشرار، قاچاقچیان کاال و ارز و... در حال جنگ 
اســت، تصریح کرد: اگر نافرمانی خدا در هرجایی انجام گرفت 
نباید چشــممان را ببندیم بلکه باید وظیفه خود را به درستی 
انجام دهیم؛ اما برخی از دولت ها گهگاه چوب الی چرخ فعالیت 

پلیس می گذارند.
عده ای نمی خواهند ابر پروژه های افتتاح شــده 

اصفهان را ببینند
 رسول زرگرپور در آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی استان 
اصفهان ادامه داد: امنیت در اســتان اصفهان به دالیل زیادی 
ازجمله استقرار واحدهای تولیدی و انتظامی مهم و جمعیتی 
بیش از پنج میلیون نفر با تنوع قومیتی و گرایش های سیاسی، 

مهم و حساس محسوب می شود.
زرگرپور تصریح کرد: طی چهار سال گذشته باوجود خشکسالی، 
بی آبی، بیکاری کارگران و رویدادهای اجتماعی و رقابت های 
حاد سیاسی، می توانست بســتر رویدادهای امنیتی باشد اما 
بهترین شــرایط امنیتی پس از انقالب را تجربــه کردیم و به 
همین واسطه ســرمایه گذاری ها و فعالیت های عمرانی شکل 

گرفته است.
وی با اشاره به برگزاری دو انتخابات باشکوه با امنیت کامل اضافه 
کرد: امروز صدها ابر پروژه در اصفهان افتتاح شده است، هرچند 

عده ای نمی خواهند این پروژه ها را ببینند.
انتخاب فرمانده ناجای اصفهان با حساسیت همراه 

بود
در ادامه، فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی 
مسئولیت حفظ امنیت کشور و کسب اعتماد و مشارکت مردم 
را برعهده دارد گفت:پلیس باید حرفه ای و دانش بنیان باشــد 
و با روحیه جهادی، تالش مخلصانه را ســرلوحه کار خود قرار 
دهد؛ این در حالی اســت که نیروی انتظامــی در عرصه های 
مختلف مشغول به خدمت است و با بسیاری از تهدیدها از جمله 

تهدیدهای نظامی، اجتماعی و فضای مجازی مقابله می کند. 
سردار حسین اشــتری از تغییر فرماندهان نیروی انتظامی در 
هشت اســتان طی هفته آینده خبر داد و افزود: برای انتخاب 
فرمانده جدید نیروی انتظامی اســتان اصفهان از سال قبل به 
فکر بودیم؛ چرا که اســتان اصفهان از شرایط خاصی برخوردار 

است؛ بنابراین انتخاب فرمانده جدید با حساسیت های بیشتری 
همراه بود. 

فرمانده نیروی انتظامی از تجربیات و سوابق سردار معصوم بیگی 
به عنوان یک نیروی ارزشــمند یاد کرد و ادامــه داد: پیش از 
این مسئولت جانشــینی پلیس پیشگیری کشــور را سردار 
معصوم بیگی به عهده داشــته اســت و با تعامل و برنامه ریزی 
مناسب سردار، خدمات ویژه ای در کالنتری های کشور انجام 
شــد و این مجموعه ها با برنامه ریزی بهتری به خدمات خود 

ادامه دادند.
مشی ناجا در اصفهان ، رفتار مهربانانه با مردم است

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان نیز در این مراسم گفت: کار 
نیروی انتظامی دشوار اســت اما نوبت به اصفهان که می رسد 
دشوارتر می شود؛ چرا که اهمیت، بزرگی و پیچیدگی اصفهان، 

آن را از دیگر استان ها متمایز می کند.
مهدی معصوم بیگی با تاکید بر اینکه بر اســاس چشم انداز و 
رسالت نیروی انتظامی، برنامه محور عمل می کنیم، گفت: مشی 
نیروی انتظامی در استان اصفهان با آحاد و توده مردم، رفتاری 
مهربانانه توأم با رحمت، عطوفت و مهربانــی خواهد بود اما با 

مخالن نظم و امنیت برخورد جدی خواهیم داشت.
وی خاطرنشان کرد: تولید امنیت، یک مسئولیت همگانی است؛ 
به همین سبب عالوه بر تقویت نقش مردم، در پی مسئول سازی 
دیگر سازمان های استان اصفهان هستیم. ما معتقدیم انسجام 
در نیروی انتظامی با قوت کامل باید وجود داشته باشد و تمرکز 
بر پیشگیری از جرم، آسیب و سرقت از اولویت های جدی و مهم 
نیروی انتظامی است و اگر بخواهیم امنیت را ارتقا دهیم، انتظار 
بنده این است که همکاری و تعامل نیروی انتظامی با ارگان ها، 

سازمان ها و نهادها باید بیش از پیش باشد.
رشد 45 درصدی مبارزه با قاچاق در اصفهان

فرمانده سابق نیروی انتظامی استان اصفهان، در ادامه با بیان 
اینکه امروز با بیش از ۵ سال و نزدیک به ۶ سال فعالیت در سمت 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان، آن را تحویل می دهم، تصریح 
کرد: مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر در نیروی انتظامی استان 
اصفهان در طول ۵ سال گذشته استان اصفهان بالغ بر ۱۶۰ تن 
مواد مخدر بوده که رشد ۴۵ درصدی نسبت به مدت مشابه را 
نشان می دهد. سردار آقاخانی با بیان اینکه رتبه های اول و دوم 
در بحث سامانه کارکرد در پلیس آگاهی استان اصفهان زبانزد 
کشور بوده اســت، افزود: همچنین کسب رتبه اول کشور در ۴ 
سال متوالی توسط اداره تشــخیص هویت، از دیگر افتخارات 

نیروی انتظامی استان اصفهان طی ۵ سال گذشته است.
وی در رابطه با کاهش تصادفات جاده ای گفت: در طول ۵ سال 
گذشــته با کاهش ۲۸ درصدی تصادفات جاده ای در اســتان 
مواجه بودیم؛ همچنین در این مدت در شهر با ۱۱درصد کاهش 

تصادفات فوتی روبه رو بوده ایم.

مراسم تکريم و معارفه فرمانده نیروی انتظامی استان روز گذشته با حضور برخی از مسئوالن  زاينده رود
کشوری و استانی برگزار شد. در اين مراسم سردار مهدی معصوم بیگی به عنوان فرمانده نیروی 

انتظامی استان اصفهان، معرفی و از خدمات پنج ساله سردار عبدالرضا آقاخانی در اين سمت قدردانی شد.

مراسم تکريم و معارفه فرمانده نیروی انتظامی استان با حضور مسئوالن کشوری و استانی برگزارشد؛

تصمیم حساس برای اصفهان

عکس روزيادداشتيادداشتيادداشت

آرزوهای یک دزد
پلیس آگاهی از محل اختفای یک دزد، دفترچه آرزوهایش را کشف 

کرد؛ آرزوهایی خواندنی که با دست خودش نوشته بود.

اخبار

سازمان تامین اجتماعی، همواره 
حیاط خلوت دولت هاست

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه 
ســازمان تامین اجتماعی در تمامی دولت ها حکم حیاط خلوت 
را داشته اســت، گفت: بدهی های دولت به تامین اجتماعی رشد 

۵۰درصدی داشته است.
حسن کامران دســتجردی در مخالفت با خط مشی و برنامه های 
دولت دوازدهم افزود: بدهی های دولت به تامین اجتماعی رشــد 
۵۰درصدی داشته اما تامین اجتماعی حیاط خلوت تمامی دولت ها 

بوده ولی معوقات کارگران پرداخت نشده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس خاطر نشــان کرد: ۲۰ میلیارد و 
۸۰۰ میلیون تومان تعهد ساالنه سازمان تامین اجتماعی است اما 
رشد و درآمد مالی نداشته و باید همه از صندوق تامین اجتماعی 
بهره ببرند و متاسفانه ۱۳ ماه است که کارگران صنعت فوالد پول 
تامین اجتماعی خود را دریافت نکرده اند که باید وزیر کار در این 

زمینه پاسخگو باشد.
کامران تصریح کرد: ۲۰۰ درصد جاری تامین اجتماعی رشد داشته 
اما هیچ کدام از این پول ها به جیب کارگران نمی رود. وزیر هم قول 

داده است که همسان سازی اجرا شود. 

ارائه اساسنامه سازمان مدارس 
غیردولتی به دولت

رییس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش از ارائه 
اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی به دولت خبر داد.

مرضیه ُگــرد اظهار کرد: از زمان الزم االجراشــدن قانون مدارس 
غیردولتی در بهمن ماه ۹۵، اغلب آیین نامه هایی که نیاز به مصوبه 
شورای سیاســتگذاری دارند، تنظیم و اساسنامه سازمان مدارس 
غیردولتی نیز به دولت تقدیم شــده تا اقدام اولیه در کمیســیون 
اجتماعی دولت انجام شود؛ همچنین آیین نامه استقرار مدارس و 

واگذاری ساختمان های مازاد مورد توجه قرار گرفت.
رییس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی وزارت 
آموزش و پرورش ادامه داد: اساسنامه کمک به موسسان غیردولتی 
نیز به دولت ارائه شده که ۲ هدف عمده را دنبال می کند: اول اینکه 
با مشــارکت غیردولتی و موسســان در ایجاد تسهیالت ساخت و 
احداث بنا اقدام شود و دومین هدف کمک به تکمیل و راه اندازی 

بناهایی نیمه ساز و تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه هاست.
ُگرد افزود: اهداف فرعــی این صندوق، کمک بــه پرداخت بیمه 
معلمان با اولویت مناطق محروم و کمک به پرداخت شهریه دانش 
آموزان نیازمند و مستعد است که امیدواریم بعد از طی روند اداری 

محقق شود.
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: بر اساس ماده ۲ قانون تمامی 
مدارس غیردولتی مطابق با اهداف و دستورالعمل های آموزش و 
پرورش اداره می شود بنابراین شرایط همانند مدارس دولتی بوده 
و ماهیت متفاوتی ندارد و طبق ماده ۲۳ قانون، به کارگیری کادر 
اداری و آموزشی براساس ضوابط آموزش و پرورش است؛ در نتیجه 

ورود افراد متفرقه به عناوین مختلف مجاز نیست.

جشن خودکفایی ۳ هزارخانوار 
تحت پوشش کمیته امداد اصفهان 

مدیر کل کمیته امداد اســتان اصفهان گفت: جشن خودکفایی ۳ 
هزار و ۴۸۳ خانوار مددجوی استان اصفهان ۲۹ مرداد ماه برگزار 

می شود.
حمیدرضا شــیران اظهار داشت: توانمندســازی مددجویان زیر 
پوشش از طریق اشــتغال یکی از اهداف اصلی  کمیته امداد است 
و به این منظور جشــن خودکفایی و توانمنــدی مددجویان روز 
یکشنبه ۲۹ مرداد در سالن همایش اتاق بازرگانی اصفهان برگزار 

خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بیشتر افراد خودکفاشده خانم هستند، افزود: 
با اجرای طرح های اشــتغال زایی، به دنبال خودکفا شــدن تعداد 
بیشتری از مددجویان با اعطای تسهیالت و ایجاد اشتغال هستیم.

مدیر کل کمیتــه امداد اســتان اصفهان بیان کرد: در راســتای 
توانمندسازی و خودکفایی مددجویان، طرح شناسایی مستعدین 
اشتغال در بین مددجویان معیشــت بگیر و فرزندان مددجو اجرا 
شده که با اجرای این طرح افراد مستعد و واجد شرایط، شناسایی 
شده اند و برنامه ریزی الزم برای ایجاد و توسعه فرصت های شغلی با 
در نظر گرفتن توانایی های آنها در یک دوره زمانی مشخص صورت 

گرفته است.
وی تصریح کرد: هم اکنون ۴۳ هزار طرح جاری اشتغال با نظارت 
کمیته امداد در حال فعالیت است که هر ساله تعدادی از آنها به مرز 
خودکفایی می رسند و در حاشیه این مراسم نیز به طور نمادین از 

۱۰طرح برتر اشتغال استان تجلیل به عمل می آید.
شــیران از افتتاح نمایشــگاه خودکفایی مددجویان زیر پوشش 
در زمان برگزاری جشــن خبر داد و گفت: در حاشیه این مراسم 
غرفه هایی از محصوالت مددجویان برپا شده که به عرضه و فروش 

محصوالت و توانمندی های  خود می پردازند.
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پایداری 

قاب روز

بزرگ مردانی که مرداد96 آسمانی شدند

شهید محســن حججی که روسفیدی 
در درگاه الهــی را نهایــت دعای خود 
می دانســت و به قول خودش، با زرنگی 
دوبار شــهادت را برای خود می خواست 
در نامه ای بــه امام رضا)ع( از ایشــان 
خواســته بود که جواز شهادتش را امضا 
کنند و آرزویش این بــود که پرونده اش 
 به همــراه جواز شــهادت به دســت

امام زمان)ع( برسد. 
شهید مدافع حرم، محســن حججی بعد از دو روز اسارت چهارشنبه هفته 
گذشته به دســت داعش تکفیری به شهادت رسید. شــهادتی که آرزوی 
دیرینه اش بود و برای رســیدن به آن تالش کرده بود و دست به دامان ائمه 

هم شده بود.
در زیر نامه سراسر فهم و درک و درخواست عاجزانه این شهید مدافع حرم از 

امام رضا)ع( را در حریم ملکوتی امام هشتم می خوانیم.
بسم ا... النور، النور

به: انیس النفوس، شمس الشموس، موال علی ابن موسی الرضا)ع(
از: غالم رو سیاه و گنهکار

سالم آقای خوبم
از آخرین باری که به پابوستان آمدم تاکنون چندسالی می گذرد و حال که در 

صحن و سرایت هستم سر تا پا شوق و شعفم.
یادم هست دفعه قبل خواسته های زیادی از شما داشتم؛ االن که خوب فکر 
می کنم به همه خواسته هایم رسیده ام؛ شغل سپاه، عروسی، جور شدن زندگی 

و... ممنونم آقای خوبم، ممنون.
دو روز پیش که با لباس سبز پاســداری به حرمت قدم گذاشتم چقدر لذت 

بردم؛ باورم نمی شود؛ همه اینها را از کرم و بزرگی شما می دانم.
موالی من! با ورود به سپاه، دریچه ای جدید از زندگی به روی من باز شد؛ اگر 
روزی هزار بار شکر خدا را بگویم باز هم کم است؛ ارباب من! از لذت های دنیوی 

هر آنچه که باید می چشیدم را چشیدم.
حال، بی صبرانه مشتاق چشیدن لذتی اخروی هســتم، لذتی که نهایتش 

رضای خداست.
یا رضا! تو را به پدر بزرگوارت موسی بن جعفر)ع( قسم، تو را به فرزند عزیزت 
جواداالئمه قسم، تو را به خواهر گرامی ات فاطمه معصومه قسم، ضامن من 

شوید.
آقا جان دوست دارم همانند علی اکبر)ع( در جوانی شهِد شیرین شهادت را 

بنوشم و جان ناقابلم را فدای شما اهل بیت)ع( کنم.
فقط یک خواسته شــخصی دیگر دارم؛ موالی من! بر من منت بگذار و جواز 

شهادتم را امضا کن.
امشب شام دوشنبه است؛ می گویند دوشنبه ها و پنج شنبه ها پرونده اعمال 

ما می رود دست صاحبمان ولی عصر)ع(.
آقای من، تو را به مادرت زهرا)س( قسم، شهادت نامه ام را با امضای خودت 

مزین کن.
آرزو دارم امشب پرونده ام به همراه جواز شــهادتم به دست امام زمان)ع( 
برسد؛ بدون شک با دیدن امضای ضمانت شما، ولی عصر)ع( هم امضا می کند.

گرچه سرتا پا گناهم، 
رو سیاهم

ضامنم باش ای رضا
مانند آهو ِده پناهم

آقای من ،  
مرا از درگاهت ناامید نکن

الهی رضًا به رضاک
 المعبود سواک

دوشنبه/ سه شنبه 94/5/6 حرم امام رضا)ع( 
رواق االجابر 1 و 34 دقیقه  بامداد

محسن حججی

تندیس استقامتنامه شهید محسن حججی   به علی ابن موسی الرضا)ع(

26 مرداد 1369، برگی دیگر از تقویم انقالب ورق خورد و یوم ا... دیگری متولد شد. ثانیه های 
انتظار به کندی می گذشت. شهر به استقبال پرنده های مهاجر آمده بود که در سال های 
سخت هجران از وطن، بال و پر خود را در زیر شکنجه های کفر شکسته بودند؛ البته هرچند 
جسم آنان دربند بود، ولی هیچ گاه روح و اندیشه بلندشان تسخیر نشد و قلبشان به یاد دین و 
ایمان و آسمان وطن می تپید. 26 مرداد روز بازگشایی قفس ما بود، روز شادمانی شهر و مردم، 
روز شادباش و تبریک، روز وصل و دیدار. آغوش وطن گشوده شده بود و فوج فوج مردانگی در 
آن جای می گرفت. به راستی کدامین ساعت می تواند شکوه آن لحظات را در خود بگنجاند و 
کدامین تقویم می تواند شوق آن لحظه دیدار را در خود ثبت کند. آزادگان آمدند همان طور 
که رفته بودند؛ دلیر و مقاوم، نستوه و استوار، امیدوار و دالور. آمدند با همان صالبت همیشگی، 
همان طور که دیروز رفته بودند. امروز که آمدند، بوی اسپند و عود، بوی عطر خاطرات و بوی 
مهربانی و انتظار فضای دل ها را سرشار از شور و شعف کرد.حس غریبی بود. عشق خودنمایی 
می کرد. اقاقیا به استقبال آمده و آفتابگردان صورت خود را به خورشید سپرده بود. نسیم، 
مژده وصل می داد. انتظار پایان یافت و بازگشت پرستوها، سخنی بود که هر پیر و جوانی 
ورد زبان خود کرده بود. پاییز اسارت و بهار آزادی بر شما مبارک باد.آری، آن روز عشق طلوع 
کرد. همان عشقی که هشت سال پیش بدرقه اش کردیم و اینک به استقبالش می رویم. 
چشم های همگان اشک بار بود، نه به خاطر غم و اندوه، بلکه این بار از شوق وصال؛ چرا که 
وعده خدا محقق شده بود »اِنَّ َمَع الُْعْسِر یُْسرا؛ به درستی که پس از هر سختی آسانی است«.

شهید مصطفی خوش محمدی، اعزامی از گرگانشهید محسن حججی، اعزامی از اصفهانشهید محمد تاجبخش، اعزامی از خوزستانشهید علی عظیمی، اعزامی از کرمانشهید سجاد باوی، اعزامی از خوزستانشهید جان محمد علیپور، اعزامی از خوزستان

وارد شهر که می شویم ، اگر غریبه هم باشی و از ماجرا خبر  سمیه 
پارسادوست

 
نداشته باشی، با تصاویر جوانی که لبخند بر لب دارد و پشت 
شیشه بیشتر مغازه های شهر به چشم می خورد، می فهمی 
این شهر تازه جوان ازدست داده است. آدرس محله پدری آقامحسن را از پدرخانمش 
گرفتیم. از مردم نجف آباد هم که بپرسی خانه شهید حججی را می خواهم، بدون مکث 
همگی »بلِدراه« می شوند: » شیخ بهایی ، بعد از مسجد امیرالمومنین ...« مسجد سرنبش 
است و خادم پیر مسجد هم روبه روی مسجد نشسته است. سر خیابان هیچ بنر و پوستری 
نیست. شک می کنیم که نکند اشــتباه آمده ایم! خادم مسجد اما می گوید خانه شان 
همین جاست، کمی جلوتر ... کمی جلوتر باالخره نشانه ها هویدا می شود. سرکوچه، 
ساختمان نیمه کاره ای است که بنرهای تسلیت و تبریک شهادت آقامحسن از آن آویزان 
شده و مشخص می کند در این کوچه خبرهایی است. روی درب برخی خانه ها عکس 
»محسن« را چسبانده اند. سر یکی از بن بست ها، حجله کوچک شهید را می بینیم و  
داخل بن بست را که نگاه می کنیم، از پرچم و پارچه های مشکی و تصاویر شهید حججی 
می شــود فهمید آدرس همین جاست. همســایه ها می آیند و می روند. بچه ها بازی 
می کنند. درب یک خانه باز است و از داخل خانه ، مردان سیاهپوش دیگ های بزرگ را 
بیرون می آورند.  خانه پدری محسن همین جاست. این را داماد خانواده شهید حججی 
می گوید که مشغول آماده کردن وسایل پذیرایی برای مراسمی است که قرار است شب،در 
همین خانه برگزارشود.  »آقای یوسفان« همسر خواهر کوچک محسن است . پیراهن 
مشکی پوشیده و به گرمی از ما استقبال می کند. دست از کار می کشد  تا پاسخگوی 
سواالتمان باشد. خبر می دهد که پدر،مادر و همسرمحسن برای شرکت در مراسم به 
حسینیه امام خمینی)ره( تهران رفته اند. می گوید گویا دیدار با حضرت آقا داشته اند و در 
راه بازگشت به خانه بوده و کم کم  از راه  می رسند. داماد دیگر خانواده همچنان مشغول 
کار است . درب خانه باز است؛ غریبه وآشنا می آیند، سالمی می کنند و به طبقه پایین 
ساختمان دوطبقه وارد می شوند. همان جایی که محسن برای آخرین بار پدر و مادرش 
را دید و خم  شد و پایشان را بوسید. این خانه را در فیلم معروف خداحافظی محسن دیده 
ایم، فقط حاال یک فرق بزرگ دارد، پرشده از دسته گل هایی که مردم آورده اند. روی دیوار 
حیاط هم بنر تسلیتی زده اند و به »خانم مهندس حججی« تسلیت و تبریک گفته اند. 

آقای یوسفان می گوید که خانم مهندس همسر اوست.
 »فاطمه خانم« همان خواهرکوچک محسن که به همراه سایر خواهرانش به مراسمی 
که برای بزرگداشت محسن در یکی از حسینیه های شهر گرفته اند ، رفته است و او هم 
به زودی از راه می رسد. تا اهالی خانه برسند، مشغول گفت و گو با دامادها می شویم . از 
خصوصیات محسن برایمان می گویند ؛ داماد کوچک خانواده که سه سالی است به جمع 
حججی ها اضافه شده ، به تعبیر خودش به جز خوبی از محسن به یاد ندارد. چندین بار 
تاکید می کند که محسن را حاال که شهید شده شناخته اند ولی این شهید از سال ها پیش 
»جهاد« را آغاز کرد و منشا اثر بود. می گوید انتظار شهادتش را نداشتند به ویژه اینکه سه 
هفته بیشتر از دومین اعزامش به سوریه نمی گذشت، اما می دانستند که محسن با عالقه 
عجیبی که به شــهادت دارد، باالخره یک روز شهید می شود. خبر اسارت محسن را از 
کانال های تلگرامی دریافت کرده اند و وقتی می فهمند اسیر شده، دعا می کنند آزاد شود 
و اگر قرار نیست آزاد شود،به شهادت برسد تا حداقل اسیر داعشی ها نباشد . از حال و روز 
مادرمحسن می پرسیم . می گوید روزهای اول که خبر اسارت محسن را شنید، بی تاب 
بود و بی قراری می کرد . وقتی فهمید شهید شده، آرام تر شد. هرچند باز هم بی تاب بود 
اما با این موج همدردی و همراهی مردم که در سراسر کشور بر پا شد، همه ما آرام گرفتیم 
و خوشحال شدیم که شهادت محسن توانست چنین فضایی را به وجود بیاورد و خیلی ها 
را تکان بدهد. مادرمحسن می داند جوانش در راه خدا و اسالم جان خود را از دست داده و 
وقتی مردم را می بیند که دسته دسته می آیند و می گویند شهادت محسن تکانشان داد 
، آرام می گیرد . ما خدارا شکر می کنیم . آقای یوسفان می گوید که در چندروز اخیر از راه 

های دور و نزدیک و از شهرهای شمالی و جنوبی به این خانه آمده اند. از دوستان و هم محله 
ای های محسن سراغ می گیریم . می گوید خانه محسن در محله دیگری است و سه سالی 
می شد از اینجا به آن محله نقل مکان کرده بود. درواقع این محله، محله پدری شهید است؛ 
جایی که در آن بزرگ شده است.  گرم گفت و گو هستیم که آقای یوسفان خبر می دهد 
خواهرهای شهید آمده اند. دختر جوانی به سمت  ما می آید. نگفته می شود فهمید نسبتی 
نزدیک با محسن دارد. ته چهره اش شبیه برادر است. بسیار آرام و موقر می آید و پس از 
سالم و علیک و اینکه می فهمد خبرنگار هستیم و برای تهیه گزارش آمده ایم، دعوت می 
کند به خانه برویم و آنجا صحبت کنیم. همه منتظرند »مادرشهید« از راه برسد. خواهر 
کوچک تر »فاطمه« است که باصالبت کنار ما می نشیند و از خاطرات برادر می گوید؛ از 
آخرین باری که در همین خانه برادر را در آغوش گرفت و بوسید و از او خداحافظی کرد. از 
حسرت اینکه چرا بیشتر از لحظات با محسن بودن استفاده نکرد و چرا تا زنده بود، لحظه 
لحظه بودن برادر را قدر ندانست و نفس نکشید، می گوید و بغض می کند. در کنار حسرت، 
از حس غرور و افتخاری سخن می گوید که با شهادت برادرش نصیب همه خانواده شده 
است. از اینکه برادر او، کاری کرد که هیچ کس فکرش را نمی کرد . »فاطمه« هم مثل 
همسرش اعتقاد دارد اگر این موج همراهی و همدردی مردم در روزهای پس از شهادت 
محسن نبود، شاید نمی توانستند به این راحتی ها با داغ شهادت و سربریده شدن جوانشان 
کنار بیایند. می گوید مادرش مردم را که می بیند، آرام تر می شود. از رفتار و اخالق برادر 
می پرسیم و فاطمه جواب جالبی می دهد: »راستش ما خودمان هم تا قبل از شهادتش 
نمی دانستیم محسن این قدر خوب است. تازه حاال که شهید شده از مادرم می شنویم 
که خیلی شب ها آرام بیدار می شده و نماز شب می خوانده و گریه می کرده و البته تالش 
می کرده کسی نفهمد. محسن خیلی خوب بود. اهل نماز اول وقت، احترام به پدر و مادر. به 
هرکسی هر کمکی می توانست بکند، دریغ نمی کرد. بیشتر عمرش را در اردوهای جهادی 
گذراند. همیشه لبخند به لب داشت و مهربان و بی ادعا بود. اجازه نداد بفهمیم چقدر انسان 
بزرگی بوده که خدا چنین شهادتی را نصیبش کرد. « سراغ دوستان نزدیک محسن را که 
از خواهرش می گیرم، می گوید دوستان نزدیک محسن حتی حاضر نشده اند با ما حرف 
بزنند. این قدر حالشان بد است که خود ما هم نتوانستیم آنها را راضی به حرف زدن کنیم. 

ترجیح می دهند تنها باشند. 
نزدیک اذان مغرب است که مادرشهید از راه می رسد . از بیت رهبری آمده اند. ولوله ای 
برپا می شود. خانم ها همه به استقبال مادرمحسن می روند. برخالف تصورم آرام است. 
می گوید رهبر را ندیده اند، فقط در مراسمی که در حسینیه برای شهید برگزارشده بود، 
شرکت کرده اند . با خانم هایی که به استقبالش آمده اند روبوسی می کند و می رود پایین 
مجلس، کنار درب ورودی می نشیند. هنوز ننشسته ، ناگهان می زند زیرگریه . می گوید 
فیلمی از لحظات پس از شهادت محسن نشانش داده اند که داعشی ها روی تن بی سر 
پسرش راه می روند و او را لگدکوب می کنند. یک نفر بلند »یاحسین« می گوید و فاطمه 
از مادر می پرسد که چرا و چه کسی چنین فیلمی را به او نشان داده است؟ می گوید بعد از 
شهادت محسن حتی اجازه ندادند مادرش تصویر پیکر بی سر برادر را ببیند. مادر بی قرار 
است...تصاویر و فیلم هایی که دیده ، بی قرارش کرده اند . هرچندلحظه یک بار بغض می 
کند و می زند زیر گریه و می پرسد چرا با تن بی جان پسرم این کار را کردند. می گوید 
خودم دیدم باهاش چــکار کردن . بچه ام را غریب گیرآوردن ... همســایه و فامیل دور 
مادرشهید را گرفته اند. یکی از زن ها می گوید »خب محسن تو که اون موقع زنده نبوده« 
مادر اما آرام نمی گیرد : بچه ام را شهید کردن، فدای امام حسین . من فقط میگم از خدا بی 
خبرها دیگه چرا روی تنش راه رفتن؟  گریه امانش نمی دهد. اشک های مادرمحسن، همه 
جمع را به گریه می اندازد. مجلس شلوغ شده است. قرار است مجلسی به یاد محسن برپا 
شود. دکور روبه روی من پر از گل و عکس های محسن است. محسن توی قاب عکس ها 
نشسته و لبخند می زند. همه آنهایی که او را از نزدیک می شناختند، می گویند محسن 

به آرزویش رسید و حاال البد خیلی خوشحال است...  

چندساعتی با خانواده شهید سرجدا؛

دیر شناختیمش ...
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پیشنهاد استثنایی میالن برای جذب »ویدال«
تلویزیون محلی شیلی مدعی شد که میالن پیشنهادی وسوسه انگیز برای جذب آرتورو ویدال، 
هافبک بایرن مونیخ ارائه کرده است.TVN  مدعی شد که میالن پیشنهادی استثنایی به ویدال 

ارائه کرده و قصد دارد حقوق او را دوبرابر کند.

 شـصت و یکمین شـهرآورد نصف جهـان در حالـی از هفتـه چهـارم هفدهمیـن دوره رقابت های 
سمیه مصور

  
لیـگ برتر در ورزشـگاه فوالد شـهر برگـزار می شـود که تیم هـای اصفهانـی ذوب آهن وسـپاهان 

هنوز نتوانسته اند چهره مقتدری از خود به نمایش بگذارند.
زرد پوشـان اصفهانی درحالی به مصاف تیم همشـهری  خود در دوئل شـصت ویکم می روند که از سـه دیـدار ابتدایی 
 در مسـابقات لیگ برتـر 2 تسـاوی و یک شکسـت سـنگین مقابل پدیـده به دسـت آورده انـد و می خواهند با کسـب

 3 امتیاز این دیدار، روزهای بد خود را به فراموشی بسپارند.
سـپاهانی ها امیدوارنـد با اضافه شـدن مـروان حسـین، مهاجـم عراقی خود و رسـیدن لـی اولیویـرا، دروازه بـان اول 
تیم سـپاهان که سـه هفته ابتدایی لیـگ را به دلیـل مصدومیت از دسـت داده بـود،  نخسـتین پیروزی خـود در این 
دوره از رقابت هـا را کسـب کرده و خـود را از رده هـای پایین جـدول جدا کننـد و هواداران سـپاهان که بـه هیچ وجه 

از عملکرد تیـم محبوبشـان در این چنـد هفته راضـی نبـوده را امیدوار نگـه دارند.
هرچند تیم سـپاهان بـا تغییرات عمـده ای لیـگ هفدهم را شـروع کـرد و کسـب هماهنگی میـان بازیکنـان جدید 
و قدیمی تیـم نیاز بـه زمـان بیشـتری دارد ولی عـدم پیـروزی در این دیـدار زنگ خطـر را بـرای کادر فنـی این تیم 

ی به صـدا در مـی آورد. در آن سـوی میـدان، ذوب آهن اصفهـان در سـه دیـدار ابتدایی خود با کسـب 2  و تسـا
و یک پیروزی وضعیت مناسـب تری نسـبت به همشـهری خود دارد و با کسـب پنج امتیاز 
در رده پنجـم جـدول رده بنـدی جـای دارد. ذوبی هـا امیدوارند با کسـب پیـروزی در این 
دیدار از قافلـه صدرنشـینان جا نماننـد، اما کار دشـواری را مقابـل شـاگردان کرانچار در 
پیـش دارند.قاسـم حدادی فـر که بـار دیگر بـا مصدومیت شـدیدی همـراه شـده و پای 
خـود را به تیـغ جراحان سـپرده اسـت، نزدیک بـه 6 مـاه از میادیـن دور اسـت و غایب 
بـزرگ ذوب آهن در ایـن دیـدار خواهد بود. ایـن در حالی اسـت که مهـدی مهدی پور، 
هافبـک تدافعی تیـم ذوب آهن نیـز بـا مصدومیت مواجه اسـت و بـه احتمـال زیاد به 
ایـن دیـدار نخواهـد رسـید و نبـود ایـن 2 بازیکـن تاثیرگـذار کار را بـرای قلعه نویی 

سـخت می کنـد.
 هرچنـد تیم هـای اصفهانـی کمتـر از یـک مـاه پیـش در شـهرآوردی دوسـتانه به 
مصاف یکدیگررفتنـد که در آن دیـدار تیم ذوب آهن توانسـت با گل هـای مرتضی 
تبریـزی و محمدرضـا عباسـی از سـد سـپاهان گذشـت ولی ایـن طالیی پوشـان 
سـپاهان هسـتند که آخرین برنده دربـی نصف جهـان در دیدارهای رسـمی لقب 
گرفته انـد، در آن دیـدار کـه آخریـن حضـور عبـدا... ویسـی در ورزشـگاه نقـش 
جهان به عنوان سـرمربی سـپاهان محسـوب می شـد طالیی پوشـان با گل های 
سرور جباروف و مسـعود حسـن زاده در مقابل تک گل جری بنسون سبزپوشان 
همشـهری را شکسـت دادند. سـه امتیاز آن مسـابقه به سـپاهان کمک کرد تا 
از نیمـه پایینی به نیمه باالیـی جدول برسـد و در ادامه رقیـب ذوب آهن برای 
تصاحب جایگاه چهارمی شـوند. آن رقابت غیرمسـتقیم بر سر کسب سهمیه 
احتمالی پلـی آف لیگ قهرمانـان را ذوب آهن از سـپاهان بـرد هرچند که در 
نهایت بـا قهرمانـی نفت تهـران در جـام حذفی خودش هم آسـیایی نشـد.

 یوســین بولت، قرار اســت برای دیدار خیریه منچستریونایتد مقابل 
بارسلونا لباس تیم محبوبش را به تن کند؛ البته 
این به شرطی اســت که مصدومیتش 
برطرف شــده باشد.یوســین بولت، 
پادشاه سرعت دنیا در صورتی که 
مصدومیتش را پشت سر بگذارد 
برای دیدار دوســتانه تیم فوتبال 
منچستریونایتد مقابل بارسلونا که 
دیداری خیریه است برای اولین بار 
لباس تیم انگلیسی را به تن خواهد کرد.
این بازی قرار است در تاریخ 2 سپتامبر 
در اولدترافورد برگزار شود و در صورتی که بولت مصدوم نباشد می  تواند در 
کنار بزرگانی چون رایان گیگز و پل اسکولز، لباس یونایتد را پوشیده و به 
زمین برود. این ورزشکار 3۰ ساله دچار آسیب دیدگی همسترینگ است 

و در آخرین مسابقه قبل از بازنشستگی دچار آن شده است.
بولت پیش از این بارها اعالم کرده بود که طرفدار منچستریونایتد است و 

آرزو دارد لباس این تیم را به تن کند. 

رویایی که محقق می شود؛

»بولت« لباس منچستریونایتد را 
می پوشد

ســتاره آرژانتینی پاری ســن ژرمن تصویری جالب بــا یک پیام 
تمســخرآمیز در صفحــه اجتماعــی خود 
منتشر کرد.اکیپ نوشــت: آنخل دی 
ماریا یکــی از بهتریــن بازیکنان 
تاریخ فوتبال آرژانتین به شــمار 
می آید. او در تیم هــای بزرگی 
حضور داشته است.دی ماریا که 
االن در پاری ســن ژرمن بازی 
می کند با بازیکنان سرشناســی 
همبازی بوده اســت. لیونل مسی، 
کریستیانو رونالدو، وین رونی، زالتان 
ابراهیموویچ و نیمار از بازیکنانی هستند که با این ستاره آرژانتینی 
همبازی بوده اند.دی ماریا عکســی از خود به همراه این 5 بازیکن 
سرشناس را منتشــر کرد و زیر آن با حالت تمســخر نوشت: این 
بازیکنان چقد خوش شانس اند که با من همبازی بودند.دی ماریا 
فصل قبل نتوانست انتظارات را در پاری ســن ژرمن برآورده کند 
و خبرهای زیــادی درباره احتمال جدایی او این تیم فرانســوی و 
بازگشت به رقابت های اللیگا به گوش می رسد. این احتمال زیاد 

است که او به بارسلونا برود تا این بار با لیونل مسی همبازی شود.

پیام عجیبی که دی ماریا منتشر کرد؛ 

این بازیکنان خوش شانس بوده اند

پیام روز

 مهدی تاج در تالش برای حل معضل بدهی های استقالل و پرسپولیسی 
است که انگار هر روز بیشتر و بیشتر می شود و تا روزی که منبع درآمد 
مشخصی نداشته باشند این قصه ادامه خواهد داشت. تاج برای حل این 
بحران حتی به مالزی سفر کرد و کوشید تا زمان بگیرد، شاید دو ماه هم 
زمان گرفته باشد ، اما موضوع فوتبال ایران با این دو ماه و این دو ماه ها حل 
نمی شود. تاج که امروز روی بال های خوشبختی صعود قاطعانه تیم ملی 
آن هم بدون گل خورده )تا این لحظه( به جام جهانی روسیه پرواز می کند 
موارد زمین مانده زیادی دارد که کنکاش در میان آنها موارد زیادی را نشان 
می دهد. حل موضوع تیم امید، تیم های جوانان و ... که طی ســال های 
 اخیر عالی نبوده اند و بعضا حذف های باور نکردنی داشته اند به جای خود،

 تاج باید دو موضوع اساسی تر را حل کند.
اول: مهدی تاج، بیخ گوش خودش بخش ضعیفی دارد که مقصر همه 
بالیای امروز فوتبال ایران است. کمیته ای که به خالکوبی و مدل مو حساس 

است اما به حق الناس و بدهی باشگاه ها حساس نیست.
کمیته انضباطی و اخالق فدراسیون بیشتر در تمام سال های گذشته از 
همین دست خبرها داشته اند و هنوز هم ادامه دارد، آنها گادوین منشا را 
به کمیته فراخوانده اند و برایش مدل مو پیشنهاد می دهند در حالی که 
هرگز جلوی پرسپولیس برای گرفتن حق امثال ژوزه نایستادند و یا جلوی 
استقاللی که در عرض همین چند ماه بیش از 1۰ طلبکار شکایت کرده و 
شکایت نکرده ساخته نمی ایستند.این کمیته ها در حد شلوار باب اسفنجی 
کار کرده اند نه روی اصول باالتر و محکم تر و حاال فدراسیون فوتبال ایران 

بابت این کوتاهی های خودش هم مالمت می شــود، هم از مالزی رانده 
می شود و هم باشگاه های بزرگ کشور که متعلق به میلیون ها نفر هستند 
ممکن است پروانه حرفه ای خود را از دست بدهند.این مهم تر از هر مدل مو 
و هر نوع تتو و خالکوبی در فوتبال ایران است و مسبب آن عالوه بر مجلس 
و وزارتخانه که قانون را برای درآمدزایی باشگاه ها تغییر نمی دهند خود 
فدراسیون فوتبال هم هست. فدراسیونی که قدرت تولید نظم در لیگ 

برتر را نداشته است.
دوم: از رییس فدراسیون فوتبال این توقع نمی رود که برود و برای استقالل 
و پرسپولیس ریش گرو بگذارد و جلوی محرومیت آنها و نفت و تراکتور 
سازی را بگیرد. از رییس فدراسیون فوتبال ایران این توقع می رود که به 
مسائل کالن تر ورود کند و در مجلس و کابینه فوتبال را تدریس کند و 
قوانین را تغییر دهد. قوانینی که در آن خصوصی سازی دیده شده باشد، در 
آن حق پخش تلویزیونی وجود داشته باشد و البته در آن کپی رایت تدوین 
شده باشد.این توقع وجود دارد که رییس فدراسیون فوتبال در مراسم بزرگ 
سیاسی کشور حضور داشته باشد و اثرگذار باشد. فدراسیون فوتبال در 
بسیاری از دیدگاه ها از خود وزارت ورزش بزرگ تر و معتبرتر است و در دنیا 
هم رؤسای فدراسیون های فوتبال را از وزرا بیشتر می شناسند.این شناخت 
و این صندلی بزرگ و مستقل می تواند موثر باشد و قوانین را تغییر دهد. این 
توقع دقیقا از رییس فدراسیون فوتبال می رود وگرنه با قوانین کنونی هر 
روز بر حجم بدهی ها افزوده می شود؛ چرا که هیچ مدیری نمی آید آبروی 

خودش را حراج کند و تیم ضعیفی ببندد و از مردم ناسزا بشنود.  

درحاشیه 
توقع از تاج برای تغییر قوانین در مجلس؛

کمیته هایی در حد باب اسفنجی!

قاب روز

 دیدار 2 دوست فوتبالی
 در مراسم یادبود شهید حججی

پورموسوی و ویسی در مراسم یادبود شهید حججی شــرکت داشتند و در این مراسم با یکدیگر 
خوش و بش کردند.

اظهارات مهرداد میناوند روی آنتن زنده تلویزیون درباره علیرضا منصوریان 
و ســیدمهدی رحمتی به مذاق این دو خوش نیامد و باعث شد تا آنها از 
میناوند شــکایت کنند. از این رو برخی اهالی فوتبال در صدد هستند تا 
منصوریان و میناوند، دو همبازی سابق را آشتی دهند. خداداد عزیزی که 
در تیم ملی با میناوند و منصوریان همبازی بوده، یکی از افرادی است که 

دوست دارد زمینه را برای آشتی کنان آنها فراهم کند.
خداداد در این خصوص گفت: »من با مهرداد میناوند تلفنی صحبت کردم 
و در میان حرف هایش پی بردم که قصد توهین به منصوریان و رحمتی را 
نداشته؛ او فقط می خواسته با همبازی خود شوخی کند، اما به نظرم محل 
مناسبی برای این شوخی انتخاب نکرده است. مهرداد از شوخی که کرده 

هیچ قصدی نداشته و بهتر است این دو با یکدیگر آشتی کنند.« 

علی کریمی بیش از هر زمان دیگری به بازگشت به سپاهان نزدیک شده 
است. بازیکن فصل گذشته تیم های دینامو زاگرب و لوکوموتیو کرواسی، 
بعد از یک فصل بازی در اروپا دوباره می خواهد به لیگ برتر برگردد و به 
نظر می رسد پیشنهاد مناســبی از تیم های اروپایی نداشته که دوباره 
به فکر سپاهان افتاده؛ زالتکو کرانچار، ســرمربی سپاهان به بازگشت 
کریمی به تیمش اشاره کرده و گفته:» قطعا فسخ قرارداد علی کریمی با 
دیناموزاگرب کرواسی منجر به این شده تا مسیر مذاکرات باز شود. اگرچه 
ما در فصل نقل و انتقاالت هم می توانستیم این کار را انجام دهیم، اما وارد 
روند مذاکرات واقعی نشدیم. با این حال االن دوباره این مسیر آغاز شده 
و باور دارم پیوستن کریمی به سپاهان بستگی به خودش دارد. ما آماده 

هستیم او را در سپاهان بپذیریم.«

 وساطت خداداد برای
 آشتی کنان همبازیان قدیمی

کریمی به سپاهان نزدیک 
شد

هرائر مگویان، بازیکن فصل گذشته استقالل در فصل جدید 
در لیست خروجی سرمربی استقالل  قرار گرفت. وی به دلیل 
مطالباتش از این باشگاه شــکایت کرد.مسئوالن استقالل به 
اختر، مدیربرنامه های مگویان اعالم کردند که پولی در باشگاه 
نیست و حتی پیش قسط قرارداد بازیکنان هم پرداخت نشده 
است. آنها از طریق اختر از مگویان فرصت خواستند تا پایان 

هفته مطالبات او را پرداخت کنند.
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کارلوس کی روش یکی از بزرگ ترین مربیان تاریخ فوتبال پرتغال به 
حساب می آید. کی روش تیم ملی پرتغال را به جام جهانی برد ،در 
مقدماتی یورو با پرتغال استارت تازه ای زد ولی به خاطر مشکالت 
پیش آمده با فدراسیون به مشــکل خورد و سرانجام برکنار شد، اما 
وقتی از او درباره بزرگ ترین اشتباه عمرش می پرسیم، مکثی می 
کند و می گوید: »بی شک زمانی که منچستر را ترک کردم و به تیم 

ملی پرتغال رفتم بزرگ ترین اشتباه عمرم بود.«

کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال روز سه شنبه به خاطر 
تخلفات هواداران تراکتورســازی در بازی با استقالل، این 
باشــگاه را 15 میلیون تومان جریمه کرد. مسئوالن باشگاه 
تراکتورســازی اما به ایــن جریمه اعتــراض دارند. کاظم 
محمودی، سرپرست تیم تراکتورسازی در این خصوص گفت: 
»حتما باشــگاه از طریق وکیل خود به این مسئله اعتراض 

می کند. این رای قطعی نیست و می توانیم اعتراض کنیم.

بزرگ ترین اشتباه کی روش اعتراض تراکتور به جریمه 15 میلیونی استقالل از مگویان فرصت خواست!

فوتبال جهان 

هم سپاهان برد می خواهد هم ذوب آهن؛

دوئل اصفهانی در فوالدشهر
چهره ویژه

چهره ویژه این دیدار بی شک امیر قلعه نویی است 
که به عنوان ســکاندار نیمکــت ذوب آهن مقابل 
تیمی قرار می گیرد که بــا آن تجربه 2 قهرمانی 
در مســابقات لیگ برتر را دارد. قلعه نویی که در 
فصل 88 تا 9۰ توانست 2 بار طالیی پوشان دیار 
زاینده رود را بر سکوی قهرمانی بنشاند این بار به 
عنوان ســرمربی ذوب آهن مقابل تیم سابق خود 
قرار می گیرد و قطعا از انگیزه هــای فراوانی برای 

کسب پیروزی در این دیدار برخوردار است.

نکته بازی دربی
بیشترین برد متوالی در شهرآورد به سپاهان اختصاص دارد که با 4 برد متوالی در بازی های 
رفت و برگشت دوره اول و دوم لیگ برتر را کسب کرده، البته ذوب آهن قبل از لیگ برتر و در 

سال 56 تا 72، موفق به کسب 4 برد متوالی شده است.
 بازی رفــت لیــگ آزادگان 1376، بازی برگشــت دوره هفتم و نیمه نهایــی جام حذفی

 95-1394 با نتیجه 2 بر 2، پرگل ترین تساوی در این دیدار محسوب می شود.
پرگل ترین بازی شهرآورد نیز در دیدار برگشت دوره دوازدهم لیگ برتر با 7 گل رقم خورد.

نتیجه صفر بر صفر نیز در 1۰ بازی ثبت شده که پرتکرارترین نتیجه محسوب می شود.

 آمار مربیان دربی
تاکنون 2۰ مربی در شــهرآورد اصفهان هدایت تیم های ســپاهان و ذوب آهن را بر عهده 

داشته اند.
فرهاد کاظمی سه بار، استانکو دو بار، تاوارس، قلعه نویی و بوناچیچ و فرکی هرکدام یک بار 
در زمان هدایت خود در ســپاهان موفق به شکست دادن ذوب آهن شــده اند و در مقابل 
رســول کربکندی ســه بار، ابراهیم زاده چهار بار و مختار بابایی و ذوالفقارنسب و مجتبی 
 حسینی نیز هر کدام یک بار در زمان ســرمربیگری خود در ذوب آهن، سپاهان را شکست 

داده اند.

 مهدی رجب زاده در صدر بهترین گلزنان
مهدی رجب زاده، مهاجم تیم ذوب آهن در بین برترین گلزنان برتر این دیدار با پنج گل زده 

در صدر جای دارد و می تواند باز هم بر تعداد گل هایش اضافه کند.
محرم نویدکیا، کاپیتان ســپاهان و ادموند بزیک، مهاجم سابق این تیم با چهار گل زده در 

رده های بعدی جای دارند.
محمود کریمی نیز سه گل در این دیدار به ثمر رســانده، همچنین ایگور کاسترو، مهاجم 
سابق ذوب آهن نیز در شهرآورد اصفهان ســه گل به ثمر رسانده و بهترین مهاجم خارجی 

این دیدار محسوب می شود.
کیوان ساجدی از ذوب آهن نیز در دور رفت لیگ 
پنجم و رسول نویدکیا از سپاهان در دور برگشت 
لیگ پنجم با گل زنی در دقیقه 93 دیرترین گل 
این مســابقه مهم را به ثمر رســاندند و محمود 
کریمی نیز با گلزنی در دقیقه یک، ســریع ترین 

گل شهرآورد را ثبت کرده است.
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تصویب طرح جامع ترافیک در شورای ترافیک استان 
محمدعلی طرفه، معاون عمرانی استاندار گفت: طرح جامع ترافیک در شورای ترافیک 

استان به تصویب رسید و بر اساس این طرح، خطوط حمل و نقل شهر تعیین می شود.

خبر

مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان،  سردار معصوم بیگی

مدیر عامل ســازمان میادین و ساماندهی مشــاغل شهری شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: در حال نزدیک شدن به بازگشایی مدارس هستیم 

و خانواده ها نیز به دنبال تهیه  لوازم التحریر با قیمت مناسب هستند.
اصغرکشــاورزراد افــزود: در این راســتا برگزاری جشــنواره فروش 
لوازم التحریر ایرانی با تخفیف ویژه در بازارهای روز کوثر برنامه ریزی 
شد. مدیر عامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان گفت: این جشنواره در تمامی بازارهای روز کوثر از ۲۱ مرداد 
ماه آغاز شد و تا ۱۵ مهرماه ادامه دارد. کشاورز راد در ادامه به فعالیت 
بازارهای روز کوثر اشــاره کرد و گفت: در حال حاضــر تمام مایحتاج 
سبد کاال در این بازارها از مواد پروتئینی تا خوار بار عرضه می شود که 

خوشبختانه با استقبال شهروندان روبه رو شده است.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان اظهارکرد: احداث بوستان محلی 
سپهر به منظور ارتقای سرانه فضای سبز و ایجاد پویایی در منطقه در 

دستور کار شهرداری منطقه یک قرار گرفت.
وی با اشاره به مشخصات فنی بوستان سپهر افزود: بوستان محلی سپهر 
در خیابان شهید بهشــتی-خیابان صائب به مساحت ۴ هزار مترمربع 
در دست اجراست. مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان با بیان اینکه 
بوستان محلی سپهر تاکنون ۷۵ درصد پیشرفت داشته است، ادامه داد: 
اکنون نیز نیروها در تالش هستند تا این پروژه تا پایان ماه جاری تکمیل 
شود. عصارزادگان در ادامه با اشــاره به دیگر پروژه های منطقه عنوان 
کرد: مرمت فاز دوم خانه روغنی در دست مطالعه و طراحی است و در 

سال جاری نیز عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

از ۲1 مرداد تا 1۵مهرماه؛

جشنواره فروش لوازم التحریر 
ایرانی برگزار می شود

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان خبرداد:

 تکمیل بوستان سپهر
تا پایان ماه جاری

نایب رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر اصفهان:

اتمام خط یک قطار شهری تا پایان 
امسال 

نایب رییس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطالعات 
شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: ایجاد شرایط مطلوب در شهر 

برای شهروندان از مصادیق جدی تکریم ارباب رجوع است.
به نقل از روابط عمومی شــورای اسالمی شــهر اصفهان، علیرضا 
نصراصفهانی اظهار کرد: با ورود این ۱00 دستگاه اتوبوس به سامانه 
حمل و نقل عمومی شهر، به نوعی سالمت و آرامش را به شهروندان 

هدیه می دهیم و نظم و انضباط را در شهر رقم می زنیم.
وی با بیان اینکه مجموعه اتفاقاتی که در شــهر رخ می دهد، برای 
شــهر از جهت قرار گرفتن در یک فضای زیبا، برای شــهروندان 
به جهت تســهیل در حمل و نقل آنهــا و حتی برای مســئوالن 
از این جهــت کــه آرزوهایشــان محقق شــده، بســیار مهم و 
مبارک اســت، افزود: اســتقرار ایــن اتوبوس ها در شــهر باعث 
 زیبایی بخشی به فضای شــهر می شــود و ما حتما باید این روند

 را ادامه دهیم.
نایب رییس کمیســیون حمــل و نقل، محیط زیســت و فناوری 
اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اینکه قطار شهری 
یکی از مد های حمل و نقل در شــهر اســت و امیدواریــم تا پایان 
امسال خط یک قطار شــهری اصفهان به اتمام برسد و ظاهرا طی 
یکی دو هفته آینده از خیابان بهارستان تا میدان آزادی در اختیار 
مردم قرار می گیرد، تصریح کرد: خطــوط BRT نیز در کنار قطار 
 شهری شرایط مطلوبی را در حوزه حمل و نقل عمومی برای مردم

 رقم می زند.
وی با تاکید بر اینکه بحث ورود تراموا به شهر اصفهان نیز یکی دیگر 
از اقدامات در حوزه حمل و نقل عمومی شهر است و امیدواریم این 
مهم نیز انجام شــود که زیر پل امام خمینی)ره( نخســتین مکان 
درنظر گرفته شده برای آن است، ادامه داد: اگر این مد حمل و نقل 
را داشته باشیم و مردم مدهای جدید از جمله ترامو را تجربه کنند، 
مطالبات آنها به گونه ای افزایش پیدا می کند که دیگر مردم دست از 
سر مسئوالن بر نخواهند داشت و ایجاد تسهیالت و افزایش توقع و 

انتظارات مردم در راستای تعالی و پیشرفت شهر بسیار موثر است.
 نصراصفهانی بــا بیان اینکه زمانی که مردم ســوار تراموا شــوند،

 دیگر نمی توانیم آنها را متقاعد کنیم که سوار بر مینی بوس شوند 
و از مدهای سخیف حمل و نقل که در شــأن آنها نیست، استفاده 
کنند، تاکید کرد: مطالبه گری مردم از ما در شــورای شهر، چرخه 
فعالیت ما را روان تر و تالش ما را مضاعــف می کند و فکر می کنم 
که این قبیل کارها در شــهر جزو حقوق اولیه شــهروندان است و 
 به اعتقاد بنده ایجاد و فراهم سازی تسهیالت در شهر، از نمادهای

 تکریم ارباب رجوع است.

شهرداری

معاون قائم مقام شهردار اصفهان:

شهرک سالمت، یکی از طرح های 
منحصر به فرد اصفهان است

معاون قائــم مقام شــهردار اصفهــان در امور ســرمایه گذاری و 
مشارکت ها اظهارکرد: شهرک سالمت یکی از بزرگ ترین پروژه هایی 
به شمار می رود که با مشارکت شهرداری و بخش خصوصی در حال 

ساخت بوده و فاز نخست آن در آستانه افتتاح است.
وی افزود: احداث این شــهرک با توجه به طــرح و ایده منحصر به 
فرد، افتخاری برای شهروندان است و برای جذب توریسم درمانی 

موفق ترین طرح خواهد بود.
معاون قائــم مقام شــهردار اصفهــان در امور ســرمایه گذاری و 
مشــارکت ها اظهارکرد: فاز اول شهرک ســالمت به زودی مورد 
بهره برداری قرار می گیرد که شامل تعدادی از کلینیک ها و بخشی 

از مجموعه های تجاری مرتبط با سالمت شهرک است.
وی حجم کلی ســرمایه گذاری پروژه هنگام عقد قرارداد را حدود 
۱00 میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: این حجم سرمایه گذاری به 
قیمت های امروز ، بدون در نظر گرفتن امکانات و تجهیزات پزشکی 
که باید در کلینیک های این مرکز نصب شود، بیش از ۴00 میلیارد 

تومان است.
برهانی پور با اشاره به اینکه اصفهان در عرصه توسعه خدمات پزشکی 
با افتتاح شــهرک ســالمت جایگاه واالیی پیدا خواهد کرد، گفت: 
طراحی این مجموعه به گونه ای اتفاق افتاده که بیمار محور است تا 

بیمار با کمترین دغدغه، از امکانات پزشکی استفاده کند.
وی با بیان اینکه شهرک سالمت یکی از طرح های منحصر به فرد 
اصفهان اســت که شــهرداری با واگذاری زمین و صدور پروانه در 
احداث آن ســهیم بوده، خاطرنشــان کرد: فازهای بعدی شهرک 

سالمت نیز به تدریج آماده بهره برداری خواهد شد.
معاون قائــم مقام شــهردار اصفهــان در امور ســرمایه گذاری و 
مشــارکت ها، پروژه بزرگ شــهرک ســالمت را الگویــی برای 
 توســعه خدمــات پزشــکی و درمانی در کشــور عنــوان کرد و

افزود: روزانــه ۴0 هزار ســفر به ســمت خیابان هــای آمادگاه 
و شــمس آبادی این شــهر انجام می شــود که ســاخت شهرک 
ســالمت در نزدیکی بزرگراه های شــهر برای دسترسی  آسان تر 
شــهروندان به مراکــز درمانی پیش بینی شــده و بــه طور حتم 
 در کاهــش آلودگی هوا و ترافیک هســته مرکزی شــهر اصفهان

 موثر خواهد بود.

بامسئوالن

رییس دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان:

نقاره حرم رضوی)ع(نوعی از 
موسیقی آیینی است

رییس دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان اظهارداشت: 
سرود، ترکیبی از موسیقی سنتی، کالسیک و سمفونی 

است که در آن همخوانی و آوای انسانی غلبه دارد.
حجت االسالم محمد قطبی با بیان اینکه برخورداری های 
ایران و ظرفیت های حماسی و مکتبی در ایران می تواند 
زمینه ظهــور و بروز یک موســیقی فاخر باشــد، بیان 
داشــت: به نظر می رســد ایران با این توانمندی ها در 
 سطح جهان بتواند نماد و نشانه  جمهوری اسالمی ایران
 به شمار رود، اما این امر نیازمند مطالعات گسترده و بلند 

دامنه ای است.
وی در این خصوص تصریح کرد: به مطالعات گسترده ای 
نیازمندیم که در آن نشانه های موسیقایی و آوایی همه  
اقوام و طوایف ایران زمین شناســایی شده و زمینه های 
حماسی و مکتبی جمهوری اســالمی به آن اضافه شود 
تا با نظام موسیقایی فاخر و منحصر به فرد، بتوان نشان 

موسیقی ایرانی اسالمی را خلق کرد.
رییس دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان تاکیدکرد: 
در این خصوص برگزاری جشــنواره »موســیقی تراز« 
جمهوری اسالمی ایران می تواند بستر اولیه آن را به وجود 
آورد و اسطوره ها و نشانه های موسیقایی ایران زمین را 

به نمایش بگذارد.
قطبی با  اشــاره به اینکه بدون شــک موسیقی و کمال 
مکتب آوازِی متداول در اقصی نقــاط ایران، نباید مورد 
غفلت واقع شــود خاطرنشان کرد: موســیقی آیینی و 
مذهبی که تجلی گاه آن تعزیه، نقالی، ســحری خوانی، 
چاوشــی خوانی، کار آوا، الالیی، ذکرخوانی، موســیقی 
 مقامی و محلی و ... اســت بایــد به طــور دقیق مورد

 مطالعه قرار گیرد.
وی اذعان داشــت: از جمله نقاره حــرم رضوی )ع( که 
از نوع موسیقی سنتی و آیینی اســت و در حال و هوای 
معنوی حرم، گوش زائران و مجاوران را نوازش می دهد، 
به نشــانه ای بدل شــده که می تواند یــادآور معنویت 
و والیت پذیری باشــد؛ بر این اســاس نمی تــوان از تم 
موسیقایی آن غفلت کرد. حتی موسیقی قرآن در بیانات 
مقام معظم رهبری نیز مورد اشــاره و تاکید واقع شده 

است.
رییس دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان خطاب به 
وزیر جدید فرهنگ و ارشــاد اســالمی ادامه داد: براین 
اســاس باید تالش شود نقطه قوت موســیقی ایرانی را 
به طور دقیق شناســایی کرده و تِم اصلی موسیقی تراز 

جمهوری اسالمی ایران را بر پایه آن بنا بگذاریم.

به گزارش ایسنا، یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی 
اصفهان اظهار کــرد: ایجاد فرآیند و ســاختار موثر و پویا برای 
تصمیم گیری مشارکتی با ذی نفعان، نظارت، ارزشیابی و پایش 
مردمی پروژه هــای پر اهمیت و همچنین هــر گونه بارگزاری 
و توســعه جدید، بایســتی با توجه به »ظرفیت تحمل زیست 
محیطی هر منطقه« و انجــام دقیق »ارزیابی اثرات زیســت 

محیطی« )EIA( صورت پذیرد.
شهردار منتخب برای تحقق شــهر سبز آیین نامه 

اجرایی ارائه دهد
 ســید احمد خاتون آبادی افزود: از این پس بــرای پروژه های 
ساختمانی که در خاک برداری های عمیق، مجبور به تخلیه آب 
زیرزمینی و هدایت آن در جوی ها و مادی های شــهر می شوند 
مجوز صادر نشود. این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان 
ادامه داد: برنامه جامع توسعه پایدار شهری و به حداقل رساندن 
بهره بــرداری از منابع آب زیر زمینی و کاهــش بهره برداری از 
چاه ها، در زمان بندی های کوتاه، میان مدت و بلند مدت تنظیم 

و ارائه شود.
خاتون آبــادی تصریــح کــرد: شــورا و شــهرداری باید در 
کارآفرینی های ســازگار با محیط زیســت دارای برنامه های 
آموزشی، توانمندسازی و قانون مدار باشند. شهردار بایستی به 
تدوین ضوابط و آیین نامه اجرایی محله های پایدار برای تحقق 

شهر سبز بپردازد.
 انرژی خورشیدی؛  گزینه مناسب برنامه های توسعه 

پایدار 
وی با بیان اینکه بایســتی برنامه جامع کاهش رد پای زیست 
محیطی در مقیاس خانواده و محله ها تدوین شود، تاکید کرد: در 
چارچوب برنامه های توسعه پایدار، انرژی خورشیدی، گزینه ای 
مناسب، ارزان تر و پاک تر است. شــهر فرایبورگ در آلمان که 
خواهر خوانده اصفهان است، با بهره مندی حدود ۴ماه از آفتاب، 
تامین کننده برق مورد نیاز خود از انرژی خورشــیدی بوده و 
دولت برق تولیدی از سقف خانه ها را که وارد شبکه توزیع برق 
می شــود، با قیمتی بیش از قیمت مصرف برق خانگی، از مردم 

خریداری می کند.
این عضو هیئت علمی دانشــگاه صنعتی اصفهان اظهار کرد: 
اصفهان در پیرامون خود در مکانی مانند ســگزی و درون شهر 
دارای ظرفیت فراوان تولید برق از انرژی خورشــیدی اســت. 
همچنین گردشگری، باید مزیت دیگر اقتصادی و رکن خدماتی 

اقتصاد اصفهان باشد.
شهرداری بایستی در کاهش بهره برداری از آب های 

زیر زمینی اهتمام ورزد
خاتون آبادی با طرح این سوال که آیا شورای شهر برنامه ای برای 
شبیه سازی اصفهان با خواهر خوانده خود یعنی شهر فرایبورگ 

ارائه داده است، افزود: شورای شهر باید با پژوهش علمی، محور 
توسعه شهر را از ســه بخش کشــاورزی، صنعت و خدمات و 

نسبت های دقیق هر بخش را در اقتصاد شهر تعیین کند.
وی با اشاره به اینکه شورای شهر و شهرداری بایستی در حفاظت 
از آبخوان اصفهان برنامه جامعی ارائه داده و خود در کاهش بهره 
برداری از آب های زیر زمینی اهتمام ورزند، گفت: این دو نهاد 
باید در اجرای قانون محدودیت بار گذاری صنعتی و کانون های 
آالینده، در رعایت حریم قانونی ۵0 کیلومتری تالش کنند. این 
عضو هیئت علمی دانشــگاه صنعتی اصفهان تاکید کرد: شورا 
و شــهرداری باید با ارائه برنامه جامع و مستمر آگاهی رسانی و 
ترویج محیط زیست و نیز توانمندسازی و حمایت از جمعیت های 

مردم نهاد در حفظ محیط زیست اقدام کند.
برنامه توسعه جامع شهری باید بر اساس پهنه بندی 

اکولوژیک  باشد
خاتون آبادی ادامه داد: شــهر، زیســت بومی است متشکل از 
زیســت بوم هایی به هم مرتبط. بنابراین باید برنامه توســعه 
جامع شهری بر اســاس پهنه بندی اکولوژیک یا زیست بومی 
باشد. الگوی کمی و کیفی فضای سبز شــهر اصفهان نیز باید 
متناسب با وضعیت اقلیمی و زیســت بومی و زیست محیطی 
منطقه وسیع و خشک فالت مرکزی ایران باشد. وی پیشنهاد 
کرد: عقد تفاهم نامه با آموزش و پرورش برای انتخاب و معرفی 
خانواده های داوطلب به منظور دریافت قطعــات ۵0 متری از 
فضاهای سبز عمومی توسط شهرداری های مناطق پانزده گانه، 
به کشت محصوالت ارگانیک توسط دانش آموزان اختصاص یابد؛ 
 Nature( »همچنین زمین هایی  برای ایجاد »مدرسه طبیعت
School( به منظور فرهنگ سازی دوستی با طبیعت و آشنایی 
دانش آموزان با فرآیند تولید مواد غذایی و پاسداشــت محیط 

زیست در نظر گرفته شود. 
این فعال محیط زیســت اظهار کرد: توجه ویژه به مشارکت در 
برطرف ساختن عوامل بی آبی زاینده رود و اهتمام در احیای تنها 
رودخانه فالت مرکزی ایــران )رودخانه ای که کویر را به دونیم 
 کرده و حیات و زندگی آفریده است(، باید در دستور کار شورا و 

شهرداري قرار گیرد.
 طراحی المان های  شــهری، باید نشــان دهنده 

وابستگی اصفهان به زاینده رود باشد
خاتون آبادی خاطرنشــان کرد: طراحی، ایجاد و نصب نشان ها 
)مجســمه ها( و المان های شهری، به شــیوه ای هنرمندانه و 
دلپذیر، که نشان دهنده وابستگی شــهر اصفهان به رودخانه 
دائمی زاینده رود باشــد نیز از اقداماتي است که باید شهرداري 

به آن توجه کند.

 یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان: 

شهردار منتخب برای تحقق شهر سبز، آیین نامه اجرایی ارائه دهد
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نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقالب اسالمی اصفهان در 9 بخش مجزا شــامل بازی و پویانمایی، خبرگزاری ها، 
پایگاه های اینترنتی، شــبکه های اجتماعی، نرم افزار، فناوری اطالعات، فناوری های نوین، رویدادهای ویژه و ســواد فضای 
رسانه ای، از 3۱ مردادماه در باغ غدیر برگزار می شود. با همکاری کمیته رسانه سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان و 
خانه انقالب اسالمی و مساعدت صدا و سیمای مرکز اصفهان به همراه سازمان فضای مجازی سراج استان اصفهان، نخستین 
نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقالب اسالمی استان اصفهان آغاز به کار خواهد کرد.این نمایشگاه که در 9 بخش مجزا شامل 
بازی و پویانمایی، خبرگزاری ها و سایت های خبری، پایگاه های اینترنتی، کانال و شبکه های اجتماعی، تلفن همراه و نرم افزار، 
فناوری اطالعات و ارتباطات، فناوری های نوین، رویدادهای ویژه و سواد فضای 
مجازی و رسانه ای است، قرار است از 3۱ مرداد تا 3 شهریور ماه از ساعت ۱8 
تا ۲3 در باغ غدیر واقع در خیابان عالمه امینی برگزار شود. کلینیک سالمت 
ذهن، مسابقات بازی های رایانه ای، بخش سواد فضای مجازی، نشست های 
تخصصی، جنگ رســانه و ویژه برنامه تلویزیونی، ازجمله برنامه های جنبی 
نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقالب اسالمی استان اصفهان خواهد 
بود. این نمایشگاه پیش از این یک بخش جشــنواره ای در قالب مسابقه نیز 
داشته است که با اعالم عمومی فراخوان از تاریخ ۱۷ تیرماه شروع شده و آثار 
متفاوتی را در 9 حوزه مختلف جشنواره دریافت کرده است که پس از داوری و 

ارزیابی توسط تیم کمیته محتوایی و علمی جشنواره، به آثار برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

به میزبانی باغ غدیر برگزار می شود؛

نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقالب اسالمی

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان اظهارکرد: در کلینیک خدمات مشاوره ای که ویژه منازل و 
مراکز دولتی باغچه دار راه اندازی شده است، اطالعات کارشناسی در اختیار شهروندان قرار می گیرد و مراقبت از گل و 

گیاه آموزش داده می شود.
احمد سلیمانی پور ادامه داد: همان گونه که وجود فضای سبز و گلکاری در سطح شهر می تواند به زیبایی و طراوت محیط 
زندگی شهروندان کمک کند، فضای داخلی منازل، باغچه ها و حیاط خانه ها نیز اگر با درخت و گل و گیاه زینت داده شود، 

می تواند برای ساکنان منازل بسیار روحیه بخش باشد. 
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان تاکید کرد: 
کلینیک خدمات مشاوره ای این سازمان با هدف ارائه مشاوره و راهنمایی 
به شــهروندان، در زمینه مراقبــت از گل و گیاهان در ســازمان پارک ها 

خدمت رسانی می کند.
وی تصریح کرد: شــهروندان مــی توانند از طریق تماس بــا تلفن گویای 
3۲۶۷0۷0۶ مشکالت خود را در زمینه گل و گیاه مطرح کنند تا کارشناسان 
پاسخ سواالت را ارسال کرده یا در صورت نیاز از محل مورد نظر بازدید کنند.

سلیمانی پور یادآور شد: البته شهروندان می توانند با مراجعه به سایت این 
سازمان در پورتال شهرداری اصفهان نیز سواالت خود را مطرح کنند.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری خبرداد:

مشاوره به شهروندان در زمینه مراقبت از گل و گیاهان
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۹- تلویزیون را حذف کنید
 نشستن تمام وقت پای تلویزیون چیز خوبی نیست. 
با خالص شدن از تلویزیون می توانید کارها را کمتر به 

تعویق بیندازید.
۱۰- بازه های زمانی را برنامه ریزی کنید

اگر می دانید که وظایفی برای انجام دادن دارید و باید 
وقت زیادی را روی آنها بگذارید، تقویم خود را بیرون 
بیاورید و برای بازه های زمانی برنامه ریزی کنید. این 
موضوع باعث می شــود برنامه کاریتان تنظیم شود و 

بتوانید بر به تعویق انداختن کارها فائق آیید.
۱۱- لیست وظایف را دنبال کنید

بدون دانستن آنکه باید چه کار کنید، انجام دادن کارها 
سخت است. با خود لیست انجام وظایف داشته باشید تا 
بدانید که کار درست را در زمان درست انجام می دهید.

۱۲- ایمیل ها را چک نکنید
یکی از بدترین کارها هنگام انجــام کار، چک کردن 
ایمیل است. این کار شما را در حالت عدم فعالیت قرار 
می دهد. در عوض، لیست کاری خود را بیرون بیاورید 
و ابتدا از یک کار بزرگ شــروع کنیــد و چک کردن 

ایمیل ها را به بعد موکول کنید.
۱۳- شبکه های اجتماعی را حذف کنید

فیسبوک، توئیتر، اینستاگرام و... آنها را به کلی تعطیل 
 کنید تا بتوانید به تعویق انداختن را شکســت دهید. 

بر کاری که در دست دارید تمرکز کنید.
۱۴- برای خود زمان مشخص کنید

یک راه مناسب برای انجام کار، تعیین زمان مشخص 
مثال ۲۵ دقیقه کار کردن اســت. پــس از این زمان 
استراحت کنید و برای زمانی کوتاه، کاری را که دلتان 
می خواهد انجام دهید. ســپس دوبــاره مدت زمان 

مشخصی کار کنید.
۱۵- پیگیری کنید

یکی از بهترین راه ها برای آنکــه بدانید وقت خود را 
چگونه صرف می کنیــد و زمان آزاد بــرای مقابله با 
به تعویق انداختــن کارها بیابیــد، پیگیری کارهای 
خودتان است. اپلیکیشن هایی هستند که این کار را 
انجام می دهند. نقاط ضعف خــود را پیدا کنید و آنها 

را تغییر دهید.
۱۶- در صورت امــکان، کارهایی را به صورت 

خودکار درآورید
اگر از انجام دادن دستی کارها با کامپیوتر نفرت دارید، 
هرگاه که توانستید کارها را به شکل خودکار درآورید. 
این کار باعث می شود زمان ذخیره کنید و تمرکز خود 

را بر موارد مهم تر و جالب تری بگذارید.
۱۷- ترس خود را بشناسید و با آن روبه رو شوید

در اکثر مواقع، زمانی کاری را به تعویق می اندازیم که 
از آن ترس داریم. سعی کنید ترس خود را پیدا کنید 
و با آن رو به رو شوید. سپس قادر هستید کار کردن را 

شروع کنید.

مهارت زندگی

یک بار برای همیشه تنبلی را 
کنار بگذارید)2(

یادداشت

امر الجرم   ندا
در، هیچ وقـت روی یـک  پاشـنه نمی چرخد  شاه نوری

یا بـه قول حضرت شـاعرش که الجرم یکسـان نباشـد حـال دوران 
غم مخـور و یا بـه قـول آن ضـرب المثـل عربی کـه می گویـد دوام 
الحال مـن المحـال! بـه همین خاطر اسـت کـه می گوینـد نباید به 
دنیـا تکیه کـرد چون دنیـا یکهـو جاخالـی می دهـد و آدم را پخش 
زمین می کنـد. به عبـارت دیگر دنیا یـک بی وفای جاخالـی دهنده 
اسـت. بگذریـم... تغییر بـه هر حـال اتفـاق می افتـد اما چیـزی که 
بـرای مـا اهمیـت دارد ایـن اسـت کـه بتوانیم محاسـبه کنیـم که 
آیا ایـن تغییـر بـه نفع ماسـت یـا بـه ضـرر مـا. اگرچـه انجـام این 
محاسـبه  در زمان کوتـاه کار چندان آسـانی نیسـت اما الزم اسـت. 
گاهـی در زندگی مـا اتفاقاتی مـی افتد کـه نیازمند واکنـش فوری 
اسـت. لحظاتی که بایـد همه حواسـمان را جمـع کنیـم و عقلمان 
را بـه کار بگیریم تـا بتوانیم شـرایط را بسـنجیم و واکنش مناسـب 
نشـان بدهیم. با ایـن حال باید به خاطر داشـته باشـیم که سـرعت 
نمی تواند جـای دقت را بگیـرد و کمبود وقت نمی تواند باعث بشـود 
تا ما تصمیم هـای نسـنجیده بگیریم. افراد بسـیاری در رشـته های 
مختلف هسـتند کـه بـرای گرفتـن ایـن نـوع از تصمیم ها و نشـان 
دادن واکنـش سـریع، آمـوزش می بیننـد. یک دسـته از ایـن افراد، 
پزشـکان هسـتند. وضعیت بدن همیشـه یکسـان نیسـت و بعضی 
از تغییـرات آن، زندگـی مـا را بـه خطـر می انـدازد. پزشـکان برای 
مواجهـه بـا ایـن تغییـرات تعلیـم می بیننـد. آنهـا دربـاره وضعیت 
بدن در شـرایط گوناگون مطالعـه می کنند و روی راه حـل هایی که 
می توانـد مـا را از خطر نجـات بدهـد، تحقیـق می کنند. بـه همین 
خاطر اسـت که تغییرات بدن ما آنها را دسـتپاچه نمی کنـد. آنها به 
تغییرات قبـل از اینکه بـه وقوع بپیوندنـد، فکر می کننـد و آمادگی 

مواجهـه بـا شـرایطی را دارند که مـا را می ترسـاند.

باغ 
کاغذی

کتاب »چگونه فرزنــدان خود را تربیت نکنیم؟« اثر»ســید               
مسعود راد« است. این نویسنده تحصیالت کارشناسی ارشد 
خود را در رشته روانشناســی بالینی و تعلیم و تربیت به اتمام 
رســانده و تجربه های زیادی در زمینه مشــاوره زناشویی و 

تربیتی دارد.
تفاوتی که در روش و قلم وی با دیگر مولفان به چشم می خورد 
)همین امر هم موجب شــده که این اثر خواندنی و جذاب به 
نظر برسد( این است که وی مطالب علمی و دانش روانشناسی 
و تربیتی اش را ال به الی ضــرب المثل،لطیفه ها و ماجراهای 

واقعی تاریخی و مشاوره ای آورده است. شاید تا به حال درباره 
نحوه و چگونگی تربیت فرزند شــنیده باشید یا کتابی در این 
باره خوانده باشــید، اما این کتاب همانطور کــه از عنوان آن 
مشخص اســت، درباره چگونگی تربیت نکردن فرزند است و 
به روش های صحیح تربیت می پردازد. روشی که این کتاب 
دنبال می کند این اســت که نویســنده در پی تغییر والدین 
است تا از این طریق به تغییر و اصالح فرزند برسد و نویسنده 
 همین امر را هدف اصلــی خودش برای نوشــتن کتاب قرار 

داده است.

چگونه فرزندان خود را 
تربیت نکنیم؟

دنیا تغییر می کند، ما با این تغییرات 
چه می کنیم؟

اوستریو زمینی
در دریای سـیاه و دورتر از سـواحل رومانی و اوکراین، جزیره 
کوچکی پوشـیده از سـنگ های آتشفشـانی وجـود دارد که 
به آن »اوسـتریو زمینی« یـا »جزیره مارهـا« می گویند. این 
جزیره 17 کیلومتر مربعی، در حقیقت روسـتایی به نام بیل 
اسـت که 100 نفر جمعیت دارد و باوجود اینکه آب خوراکی 
در ایـن جزیره یافـت نمی شـود، امـا روسـتاییان زندگی در 
این جزیـره را به هـر جـای دیگر ترجیـح می دهنـد. جزیره 
مارهـا آنقدر مشـهور اسـت کـه حتـی یونانی های باسـتان 
هـم آن را می شـناختند و در ۲00 سـال گذشـته روسـیه، 
رومانـی و اوکراین بر سـر مالکیـت آن نزاع داشـتند تا اینکه 
سـال ۲009 مالکیـت آن بـه ا وکرایـن داده شـد. در جزیره 
مارهـا همان طور کـه از نامش پیداسـت انواع و اقسـام مارها 
زندگـی می کننـد. مارهـای ایـن جزیـره هـم سـمی و هم 
غیرسمی هسـتند و تنها ویژگی ای که باعث شـده اوستریو 
مشـهور شـود، وجود همین مارهـای خوش خـط و خال در 

جزیره اسـت.

جزیره ای برای مارهای آبی
»پائوالتیـگا«  پـارک 
ایالـت  سـواحل  در 
صبـاح مالـزی، از سـه 
جزیـره تشـکیل شـده 
اسـت. بزرگ تریـن ایـن 
جزیره هـا، »پائوالتیـگا« 
آنهـا  کوچک تریـن  و 
ن  نیـا مپو ال کا نا لو پا «

دامیـت« یـا »جزیـره مـاران« نـام دارد، جایی کـه مارهای 
می کننـد. زندگـی  آنجـا  در  دریایـی  سـمی 

البته مارهای سـمی این جزیره به انسان ها حمله نمی کنند 
و فقـط در مواقـع احسـاس خطـر و اگر یـک نفر اشـتباهی 
پایـش را روی آنها بگـذارد مطمئنـا دچار گزیدگی توسـط 
ایـن مارهـای آبـی خواهـد شـد، امـا بایـد توجه داشـت که 
مارهای جزیره پالوئا بسـیار خطرناک هسـتند و سم آنها سه 

تا چهار برابـر کشـنده تر از سـم مارهای کبراسـت.

با مرگبارترین جزیره های دنیا آشنا شوید!
دانستنی ها

حرف حساب

دوست داشتن عیب نیست!
دوست داشــتن که عیب نیســت بابا جان. 
دوســت داشــتن دل آدم را روشن می کند، 
اما کینه و نفرت دل آدم را سیاه می کند. اگر 
از حاال دلت به محبت انس گرفت، بزرگ هم 
که شدی آماده دوست داشتن چیزهای خوب 
و زیبای دنیا هستی. دل آدم عین یک باغچه 
پر از غنچه است ،اگر با محبت غنچه ها را آب 
دادی باز می شوند، اگر نفرت ورزیدی غنچه ها 

پالسیده می شوند.

 »سووشون«
 »سیمین دانشور«
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